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SST-0000 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z „1. Rozbiórką piwnicy; 2. Przebudową budynku segmentu 
żywieniowego przy ZSP nr 2; 3. Zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i 
stołówki na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” przy ul. 
Oskara Lange 6 w Siedlcach na działce oznaczonej nr ewid. 90-142. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w ,,Projekcie 
budowlano – wykonawczym wykonania przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania 
wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Janów". 
 
Inwestor: Urząd Miasta Siedlce skwer Niepodległości 2,  
08-110 Siedlce 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi SST: 
1.4. określenia podstawowe. 
określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przebudowa - rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 

użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania 
Wykonawcy placu budowy. 
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację niezbędną do uzyskania 
pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, Wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według 

prawa kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
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Wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w 
Akcie Umowy. 
Inżynier - oznacza osobę Wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako 

inżynier wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę Wyznaczoną W razie potrzeby 
przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie 
według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające 

stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi 
same dostawy (jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

lub budowla lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta- oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy- oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do 
których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca 
wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako 

podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę Wyznaczoną jako podwykonawca, dla części 
Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, 
które mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z 
Umową, przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta 
Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego- oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót - oznacza dokumenty o takiej nazwie jeśli są objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę W 

Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu 
Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co 
jest odpowiednie. 
Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez 

Wykonawcę według Umowy. 
Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 

(inne niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia 
Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz 
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) 
Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu przetargowym, W ramach którego zawarta została 
Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania l odbioru robót 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego 
jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub 
stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 

przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w 
Specyfikacji, ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez 
Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 

kontekst. 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki ogólne 

Umowy, ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót, dokumentację projektową Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) 
wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 

część Robót Stałych. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 

dostarczone wraz z ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy 
oraz prawnych następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty 
które są załączone do oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na 
Wykonywaniu robót związanych z budową. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw Inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, Wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z 
placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie 
później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy 
Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB i ST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym 
zakresie i są integralną częścią umowy, a Wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
Dane określone w PB iw ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny 
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być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 
2.1. Projekt budowlany 
- Projekt budowlany dla rozbudowy budynku , obejmuje: 
- Projekt zagospodarowania terenu 
- Projekt budowlany - architektura 
- Projekt budowlany - konstrukcja 
- Projekt budowlany - instalacje wewnętrzne 
- Przedmiary robót 
- Specyfikacje techniczne 
 
2.2. Teren budowy 
 
Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 
budowy, kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona 
z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów 
w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie W sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i 
przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za 
ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
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dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciążą one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 
swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmował wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania; 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w Środowisku naturalnym. opłaty 
i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę; 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót 
muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną 
jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą inwestora, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z 
demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały 
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łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bhp. 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 zdrowie osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inżyniera. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami inżyniera. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 
 
2.3. Materiały 
 
Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz 
odpowiednie Świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają Wymagania 
ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 
jakości wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody inżyniera. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 
zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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2.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
2.5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 
przewożonych materiałów 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren 
budowy. 
 
3. WYMAGANIUA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
3.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z PB, 
wymaganiami ST programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne Wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB 
lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie inżynier poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
3.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
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Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych 
normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt wykonawcy. 
 
 
 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
4.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie l wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
 
4.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inżyniera wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone 
przez inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez inżyniera. 
 
4.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 
inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru. 
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4.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
4.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników dostarczonych przez wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
wykonawcę, inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie wykonawca. 
 
4.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są Wymagane przez ST każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami Wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
inspektorowi na każde żądanie. 
 
4.7. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym inwestora 
i wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, W porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę rozpoczęcia robót, 
- uzgodnienie prze inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora, 
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem autora badań 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora i wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 
 
Księga obmiaru robót 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać inspektor nadzoru w przypadku 
robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  
- numerem kolejnym Katy,  
- podstawą wyceny i opisem robót,  
- ilością przedmiarową robót,  
- datą obmiaru,  
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 
rozdziału ST,  
- ilością robót wykonanych od początku budowy. 
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Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzję o pozwoleniu na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody demontażu podlegające 
utylizacji, 
- korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie W miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane na 
życzenie inwestora. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed 
terminem obmiaru.  
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
umownych płatności. 
 
5.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
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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. 
 
5.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 
 
5.4. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 
szkicu pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
Długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość= wynik obmiaru, 
- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
6.2. 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. 
odbioru robót dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym także inspektora. 
 
6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie Ilości i jakości wykonanych części robót. 
odbioru robót dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
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6.4. odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru 
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem 
zawartym w pkt. 4.5.6. 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor 
powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej 
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z PB ,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja 
zapozna się z realizacją robót, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 
 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny 
zawierający: - PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
- Dziennik budowy - oryginał i kopię. - obmiar robót (jeśli wymagany) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.  
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.  
- Protokóły prób l badań.  
- Protokóły odbioru robót zanikających.  
- Rozliczenie z demontażu.  
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
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- Wykaz przekazywanych kluczy.  
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
- Inne dokumenty wymagane przez inwestora. W przypadku, gdy zdaniem komisji, 
roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W 
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione Wg Wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pismem 
przez wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
7. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
7.1. Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych 
elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z inwestorem regulują zapisy umowy. 
 
7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22003r. Nr 207, po2.2016 
z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r,Nr 71 , poz. 
838 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r.Nr 108, poz. 
953). 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z2003r.Nr 47, poz.401) 
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- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,po2. 1126) 
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych'' Arkady, 
Warszawa 1997 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (02.U.04.92.881). 
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SST-0001 ROBOTY MUROWE 
 

 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są Wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem ścian wewnętrznych 
działowych przy „1. Rozbiórce piwnicy; 2. Przebudowie budynku segmentu 
żywieniowego przy ZSP nr 2; 3. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i 
stołówki na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” przy ul. 
Oskara Lange 6 w Siedlcach na działce oznaczonej nr ewid. 90-142. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45262522-6 - Roboty murarskie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej 
ST. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
- roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z 
dokumentacją projektową  
- ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 
- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr. 25 cm 
- wykonanie ścian nadziemia z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 3.1. 
 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Woda zarobowa do betonu PN-EN i008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl.5 i 10 MPa wytwarzana na budowie 
lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem inspektora nadzoru 
inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zapraw wytwarzane na 
budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie 
zgodnie z zatwierdzoną recepturą przez inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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 murarskich 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. 
 
Cegła budowlana pełna wg PN-B-12050:1996 
Wymiary l= 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na Ściskanie 15 - 20 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. odporność na uderzenie 
powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
Bloczki betonowe 24 cm 
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Wymiary: 36x24x49 cm 
Gęstość: 550-600 kg/m3 
Wytrzymałość: 4,0 MPa 
Współczynnik przenikania ciepła: 0,595 W/m2*K 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 3.2. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, np.: 
- rusztowanie warszawskie, 
- urządzenia do przygotowania zaprawy- betoniarka, 
- wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 
3.3. 
 
4.2. Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 
odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach 
ładunkowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt.4. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 
grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować 
strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, 
gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 
- zakończyć roboty stanu surowego, 
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian, 
 
5.3. Mury z cegły pełnej, pustaków Porotherm i bloczków betonowych 
a) Spoiny w murach. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać, 
17 mm, a minimalna 10 mm, - 10 mm W spoinach pionowych podłużnych i 
poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać,15 mm, a 
minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać, zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
b) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
15% całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 
wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł ó 
grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione 
boczne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić, zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie 
robót wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
 
6.2. Wymagania dotyczące materiałów 
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić, na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy 
ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu). 
 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję W sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:     

- na 1 metrze 3 6 

- na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu:     

- na wysokości 1 m 3 6 

- na wysokości kondygnacji 6 10 

- na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu:     

- na 1 m długości 1 2 

- na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu:     

- na 1 m długości 1 2 

- na całej długości 10 10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle     

o wymiarach:     

do 100 cm         szerokość +6, -3 +6, -3 

wysokość +15, -1 +15, -10 

ponad 100 cm     

szerokość +10, -5 +10, -5 

wysokość +15, -10 +15, -10 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m2 ściany 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Sprawdzeniu podlegają: 

- wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
- sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 
 
W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- protokół odbioru robót zanikających 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
- sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, Wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z Wymaganiami SST i PB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montażowych, uzyskanie 
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pozytywnego protokółu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy 
warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i 
uporządkowanie terenu budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN_B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1.2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020   Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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SST-0002 MONTAŻ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH G-K ORAZ 

OBUDOWY RUR 
 

 

1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych wykonaniem i odbiorem robót 
związanych z wykonaniem obudów z płyt kartonowo- gipsowych oraz ścianek 
działowych przy „1. Rozbiórce piwnicy; 2. Przebudowie budynku segmentu 
żywieniowego przy ZSP nr 2; 3. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 
kuchni i stołówki na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie” przy ul. Oskara Lange 6 w Siedlcach na działce oznaczonej nr ewid. 
90-142. 

1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego.  

1.4 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem:  

- obudów pionów sanitarnych 

- ścianek działowych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

- Płyty gipsowo-kartonowe:  
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Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 1,25 cm,  

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 1,25 cm  

- Gwoździe stalowe, ocynkowane do mocowania płyt.  

- Taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego do wzmacniania 
połączeń.  

- Gips szpachlowy  

- Taśma narożnikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi.  

- Profile stalowe zimno gięte dla ścianek.  

- Konstrukcja szkieletowa metalowa, złożona z profili i wieszaków ze stali 
galwanizowanej.  

- Systemowe wodoodporne zestawy ścian do pełnej wysokości pom. (firma np. 
ATJ System):  

- profile aluminiowe lakierowane proszkowo 

- płyty laminowane 30 mm  

- drzwi wyposażone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z uszczelką. 
Konstrukcja i wypełnienie jak w ścianach systemowych 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być 
gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o 
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)  

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót.  

4. Transport  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Transport profili stalowych oraz zestawami systemowych 
ścian do sanitariatów i kabin prysznicowych typowymi środkami transportu w 
opakowaniach fabrycznych.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Obudowy pionów sanitarnych 
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- Połączenia pomiędzy ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi.  

Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie 
przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla 
najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie naj dłuższych listew. 
Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. Użycie fabrycznie 
uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. 
Należy ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.  

- Narożniki  

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle 
dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych.  

- Do realizacji podwieszonego sufitu można przystąpić jedynie wtedy, kiedy 
są spełnione wszyskie następujące warunki:  

- podkłady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych muszą być suche na 
powietrzu" (przez termin "suchy na powietrzu" rozumiemy wilgotność 
maksymalną 5% masy wody wprowadzonej do masy podkładu suchego, m 
ierzoną wilgotnościomierzem na powierzchni);  

- pomieszczenie musi być oszklone i chronione przed złymi warunkami 
atmosferycznymi;  

- pomieszczenie nie może być narażone na ponowne nawilgocenie;  

- wodociągi wody ciepłej i zimnej biegnące w przestrzeni instalacyjnej posiadają 
termoizolację;  

- dopuszczalne przy kładzeniu materiałów standardowych wahanie względnej 
wilgotności  

powietrza musi się mieścić między 45 % i 70 %, a temperatury między 12 oC i 24 
oC. Wyżej opisane warunki obowiązują nadal przy eksploatacji budynku.  

5.2 Ścianki systemowe 

- wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu 
specjalistycznych elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

- przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być 
zakończone wszystkie inne roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem 
prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. 
Zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

- montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych i prysznicowych rozpoczyna 
się od skompletowania elementów i wytyczenia ich rozmieszczenia w 
pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje tyczenie 
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miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian 
murowanych i posadzek. 

- następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych 
pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek 
drzwiowych. 

- ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem 
wolne/zajęte. 

- Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię 
zabezpieczającą powierzchnię elementów. 

Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego 
systemu. 

 

6. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie wyglądu, kształtu, wymiarów i odchyłek wymiarowych elementów 
konstrukcji rusztu należy sprawdzić poprzez oględziny w świetle dziennym. 
Sprawdzenie grubości i wymiarów elementów należy przeprowadzić za pomocą 
przyrządów o odpowiedniej dokładności. Wymiary długości należy sprawdzać z 
dokładnością do 0,1 mm . Odchyłki należy porównać z dopuszczalnymi 
odchyłkami dokładnymi dla wymiarów liniowych nie tolerowanych wg PN-78/M-
02139]  

W pierwszym przypadku ugięcie nie powinno być większe niż 3,6 mm , tj. 1/500 
rozstawu podpór. Natomiast w drugim przypadku obciążenie nie powinno 
powodować ugięcia większego niż 2,5mm tj. 1/500 rozstawu podpór.  

- Sprawdzenie odporności na uderzenia ciałem twardym i miękkim przeprowadza 
się z użyciem kuli stalowej o masie 0,5 kg i kuli miękkiej o masie 3 kg . Badania 
polegają na spuszczeniu ruchem swobodnym kul ( kolejno) na powierzchnie 
sufitu pomiędzy dźwigarami i w pobliżu dźwigarów. Uderzenie nie może 
spowodować zmiany właściwości eksploatacyjnych sufitu: przebicia, wypadnięcia 
elementów z zaczepu lub jego rozbicia . Miejsca uderzeń powinny być co 
najwyżej słabo widoczne przy świetle rozproszonym z odległości 5 m . Powłoka 
ochronna sufitu nie może być uszkodzona .  

- Sprawdzenie nośności wieszaków polega na obciążeniu wieszaka w sposób 
statyczny, aż do zniszczenia wieszaka Jako wynik badania podaje się wartość 
obciążenia wieszaka przy wydłużeniu 4mm i średnią wartość siły niszczącej z 
przeprowadzonych 10 prób . Wartość siły niszczącej powinna być większa niż 
790 N.  

7. Obmiar robót  

1m2 obudowy. 
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8. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymagamaml Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w Wymaganiach 
ogólnych.  

10. Przepisy związane  

10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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SST-0003 TYNKI WEWNĘTRZNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są Wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych kat. lll przy „1. Rozbiórce 
piwnicy; 2. Przebudowie budynku segmentu żywieniowego przy ZSP nr 2; 3. Zmiana 
sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na pomieszczenia biurowe 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” przy ul. Oskara Lange 6 w Siedlcach na 
działce oznaczonej nr ewid. 90-142. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45410000-4 - Tynkowanie 
 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna 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 specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: tynki cementowo-
wapienne, gładzie gipsowe 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
tynk- mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu 
wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów która jest 
stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo 
połączeniem obu tych składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca 
po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. ogólne Wymagania 
dotyczące robót podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 2. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 3.1. 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek (PN-EN 31 39:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich 
- średnioziarnisty. 
 
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 ]ub 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. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 
1mm oraz cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg Wymagań PN-
9081-14501. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 3.2.. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 
3.3 specyfikacji technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwym| wpływami atmosferycznymi. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi 
środkami transportu. Cement i Wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach 
można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Wapno gaszone W postaci ciasta wapiennego można przewozić, w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ,,Wymaganiach 
ogólnych'' pkt. 5 specyfikacji technicznej. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B1101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 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. 
 
Przygotowanie podłoży  
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża 
pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania , a także aktualnych 
zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i 
trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o Wymaganiach, dotyczących równej 
powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równo miernie chłonne ; hydrofilne (zwilżane), 



SST Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    34 
 

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek 
oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
5.2. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
 
Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też 
właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania 
lub zwilżania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 
przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 
lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 
Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary 
mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości 
tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt 
wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bez spoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą 
być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy 
wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu 
obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,Włoski'' - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające 
przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to 
zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować 
skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie 
wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić 
przed przystąpieniem do tynkowania. 
 
5.3. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby 
prawidłowo ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie 
terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na 
jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, 
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znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych 
uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być, już wiadome, jaką 
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię 
obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków 
pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do 
wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają 
ograniczone zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają 
decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. 
Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, 
przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 
pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza 
ryzyko powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 
zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 
zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać 
łuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną 
wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy 
temperaturze +5°C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie 
wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, 
gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5°C. 
Narzuconą warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia 
i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być, 
zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek 
producenta dla każdego rodzaju tynku. 
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo- wapiennych 
oraz cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo- wapiennego oraz cementowego 
stosować specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym 
składzie, często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie 
z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące 
pracy metodą ,,mokre na mokre'' lub tez długości przerw technologicznych i/lub 
koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. 
Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie 
zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie 
nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co 
zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by 
możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre” 
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Przestrzegać wskazówek producenta. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz:  
- Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ które wbija się co 1,5m wzdłuż 
długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i 
wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z 
zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 
przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać 
prowadnice drewniane lub stalowe. 
- Wykonanie obrzutki. 
obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 
mm na ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół 
cementowej obrzutki powinna wynosić 10-12 cm zanurzenia stożka. 
- Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm, a gęstość zaprawy 
nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje 
równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac W 
kształcie kątownika. 
- Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i 
mieć grubość 1 - 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po 
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od 
rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć, tynk, skraplając go 
wodą za pomocą pędzla. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ,,Wymaganiach 
ogólnych'' pkt. 5 specyfikacji technicznej. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań 
inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz 
kruszyw określone w pkt. 2 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
"Zaprawy budowlane zwykłe''. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez inspektora budowy. 
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6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków zwykłych powinny być, przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70110100 p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano W ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 6. 
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m²). 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej 
niż 1 m² i powierzchni otworów do 3 m², jeżeli ościeża są tynkowane. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 7. 
 
8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Podłoże powinno być, przygotowane zgodnie z Wymogami wg pkt. 5.3. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania , należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej 
długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu,  
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są:  
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- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża 
wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe 
w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  
- ocenę wyników badań  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ,,Wymaganiach ogólnych” 
pkt. 8 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa i do betonów. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej, procesów produkcji 
betonów. 

PN-EN 459-1-2003   Wapno budowlane 
PN-EN 13139:20031 AC:2004   Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych  
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: 

zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005   Cement. Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001 , 9002, 9003 i 9004)  Normy dotyczące 

systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami 
zapewniania jakości. 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki'', wydane ITB - 2003r. 
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SST-0004 UKŁADANIE GLAZURY 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru następujących robót: 
"Układanie glazury i terakoty" przy „1. Rozbiórce piwnicy; 2. Przebudowie budynku 
segmentu żywieniowego przy ZSP nr 2; 3. Zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń kuchni i stołówki na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie” przy ul. Oskara Lange 6 w Siedlcach na działce oznaczonej nr 
ewid. 90-142. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Gruntowanie podłoża pod glazurę. 
1.3.2. Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża. 
1.3.3. Licowanie ścian płytkami o wym.20*30 cm na klej - metoda wykonania 
kombinowana. 
2. Materiały 
2.1. Materiały - ogólne wymagania 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004/A1:2003 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom 
normy PN-EN 14411:2005 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do 
spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm. 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub 
deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z 
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony 
bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
2.2. Materiały - lista 
2.2.1. Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca 
powinien użyć następujących materiałów podstawowych: 
2.2.2. płyn gruntujący pod płytki glazury 
2.2.3. płyn gruntujący pod płytki terakoty 
2.2.4. płytki ceramiczne glazura 
2.2.5. zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych 
2.2.6. zaprawa klejowa sucha do płytek cer. ścienn. 
2.2.7. cokoliki z terakoty 

2.2.8. płytki terakoty lub gres.  Płytki antypoślizgowe  w klasie R 10 i R12  i ścieralności w 
klasie V. 
2.2.9. zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych 
2.2.10. zaprawa klejowa sucha do płytek ceram. 
2.2.11. płytki glazury 
2.2.12. zapr.klej.sucha do płytek ceram. Altas 
 



SST Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    40 
 

3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt - ogólne wymagania 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 3. 
Do wykonywania robót okładzinowych i posadzkowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowywania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i posadzki. 
3.2. Sprzęt - lista 

3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 
specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
3.2.2. środek transportowy 
3.2.3. wyciąg 
4. Transport 
4.1. Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 4. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie robót - ogólne zasady 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 5. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z 
przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu 
osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ci ągu całej doby. 
Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być ściany betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty 
gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić 
prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoże betonowe powinno być czyste, 
odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez 
raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a 
większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 
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cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i 
powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 

starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 
mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na l 
m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 
kompozycjach klejących, na podłożach: 
- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
Wykonanie okładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, 
gatunków i odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której 
układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz 
przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem 
około 50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy 
od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po 
ścianie (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 4-6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania 
kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej 
szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze 
spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki 
dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
Podłoże pod posadzki ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 
12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu 
co najmniej klasy B-20. 
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi: 
- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem, 
- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 
- 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej. 
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 
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Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu 
podkładu, nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 
m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, 
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia 
zdylatowanych pól nie powinna być większa niż 10 m2, przy maksymalnej długości 
boku nie większej niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów 
maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami posadzek. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku 
spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji powinny być 
podane w projekcie. 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, 
gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. 
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 
Należy rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 
50°. Kompozycja powinna by ć nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na 
wykonanie posadzki w ciągu 10 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając 
płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji 
i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm. Prze sunięcie nie 
może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania 
płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć nadmiar kompozycji 
klejącej ze spoin między płytkami. 
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm około 4 mm, 
- powyżej 600 mm około 5-20 mm. 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
rugowania na menisk wklęsły. W posadzce należy wykonać dylatację w miejscach 
dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub 
zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć 
aktualną aprobatę techniczną. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
6. 
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i 
pomiary), 
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców, 
• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu, 
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- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o 
długości 2 m (nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być 
większe niż 2 mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością 
do 1 mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej. 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując posadzki 
z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca 
osadzenia wpustów itp.), 
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
•jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców, 
• prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 
- przyczepności posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie 
powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
grubości określonej przez producenta. 
7. Obmiar robót 
7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w: 
- specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 2 
7.2. Obmiar robót - szczegółowe zasady 
Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 
- w katalogu KNNR 2 przy rozdziale "Tynki, okładziny i licowanie powierzchni 
wewnętrznych", zakres tabel: 
0800 - 0899 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót - ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiór gotowych okładzin i posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich 
wykonania zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac 
okładzinowych i posadzkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można 
uznać, że warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z 
uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych. 
Zgodność wykonania okładzin i posadzek stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych wymienionych w punkcie 5.3 (w przypadku posadzek) z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Okładziny i posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych 
są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub 
posadzka nie powinna zostać przyjęta. 
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub posadzkę i przedstawić j ą do ponownego 
odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
okładziny lub posadzki oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość 
wykonanych robót, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - usunąć okładzinę lub 
posadzkę i wykonać je ponownie. Protokół odbioru gotowych okładzin i posadzek 
powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub posadzek z 
zamówieniem. 
KONSERWACJA OKŁADZIN I POSADZEK CERAMICZNYCH 
Konserwacja okładzin i posadzek ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich 
wodą z detergentami lub innymi środkami zalecanymi przez producenta oraz na 
uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
10. Przepisy związane 
10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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SST-0005 POSADZKI Z PŁYTEK TERAKOTY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są Wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z terakoty przy „1. 
Rozbiórce piwnicy; 2. Przebudowie budynku segmentu żywieniowego przy ZSP nr 2; 
3. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na pomieszczenia 
biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” przy ul. Oskara Lange 6 w Siedlcach 
na działce oznaczonej nr ewid. 90-142. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45431100-8 - Kładzenie terakoty 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej 
ST. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
Obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka- wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże- element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy- wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i 
suchości, na którym wykonuje się posadzkę żywiczną 
wykładzina- suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina- pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: posadzek z terakoty na zaprawie klejowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

 
1.1. Wymagania ogólne 

Ogólne Wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji 
technicznej pkt. 3.1. ,,Wymagania ogólne''. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płytki ceramiczne gres 30x30 cm 
Nasiąkliwość: 0,1% 
Wytrzymałość na zginanie: 40 MPa 
Mrozoodporne 
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Ścieralność: klasa V 
Antypoślizgowość: klasa R10 i R12 
 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej EK3%. Grupa B l. 
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%<EK6%. Grupa B lla. 
- PN-EN 178:1998- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6%<EK10%. Grupa B Ilb. 
- PN-EN 159:1999- Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa B lll. 
 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek dla których musza być określone takie parametry jak 
np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- Długość i szerokość:  1,5 mm 
- Grubość:  0,5 mm 
- Krzywizna: 1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
- Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 
- Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na 
działanie środków dezynfekcyjnych 
 
Fugi i kleje 
Klej i fuga do terakoty. Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych 
muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich 
aprobat technicznych lub norm. 
 
Impregnaty 
Impregnaty do pielęgnacji posadzek z terakoty. Impregnaty bezbarwne i nie 
połyskliwe. 
 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 3.2. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
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- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6+12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji 
producenta. 
 
3.2. Pakowanie i magazynowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m² płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę 
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące Wyrobów 
łatwo tłukących się oraz napis ,,Wyrób dopuszczony do stosowania W budownictwie 
świadectwem ITB". 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
4.3. Transport materiałów 

- Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
- Podłogę wyłożyć, materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa Wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno- cemeniowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
 
 
Wymagania podstawowe 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana Wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 



SST Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    48 
 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być, niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w 
podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m³. Zaprawę cementową należy 
układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia - z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2. Posadzki z płytek ceramicznych 

 
Zlecenia ogólne: 

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C i nie więcej niż +25°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni 
przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do wykonania okładzin powierzchni podłóg W 
pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5%. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa 
kleju pod płytki nie może zawierać, pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 
aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż 
połowa płytki. 
 
Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 
PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 
pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
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Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek - reperów, 
których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć, 
w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach reperach. Prawidłowość 
płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. 
Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina 
uzyska po 3 dniach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 5. 
 
6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
Dostarczone na plac budowy materia należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez inżyniera. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary)  
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego dźwięku. 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o 
długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe 
niż 2 mm na całej dł. łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 
1 mm. 
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- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać, 
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej. 
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków, 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką 
(nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno 
być większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki). 
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką która nie powinna przekraczać 
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 6. 
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy (m²). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STAB01 ,,Wymagania ogólne'' pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i Wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek 
ceramicznych nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych 
robót,  
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i 
ponownie wykonać. 
 
8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania , należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac. 
Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
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pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
- przyczepności do podłoża, 
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 ,,Wymagania ogólne'' 
specyfikacji technicznej. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 

heterogeniczne pokrycia podłogowe z foli (chlorku 
winylu). 
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SST-0006 UKŁADANIE WYKŁADZIN TYPU TARKET 
 

 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy „1. Rozbiórce piwnicy; 2. Przebudowie 

budynku segmentu żywieniowego przy ZSP nr 2; 3. Zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczeń kuchni i stołówki na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie” przy ul. Oskara Lange 6 w Siedlcach na działce oznaczonej nr 

ewid. 90-142.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z ułożeniem 

homogenicznych wykładzin podłogowych z winylu, zabezpieczonych poliuretanem 

oraz dywanowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 

i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności:  

- przygotowanie podłoża (z masy samopoziomujące),  

- dokładne zachowanie kolorystyki posadzki,  

- docinanie arkuszy,  

- klejenie wykładzin,  

- spawanie arkuszy,  

- prace wykończeniowe wraz z umyciem posadzek,  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej  
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Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, 

przewiewnych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach 

zabezpieczających przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

mechanicznym lub chemicznym w odległości od urządzeń grzejnych i punktów 

oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Podłoże 

pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek wystających 

ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę. 3  

Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji 

pionowej. Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach krytych, 

suchych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5C do +30C, w warunkach 

uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy 

chemiczne. Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o 

temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co 

najmniej 1m od urządzeń grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty 

produkcji.  

Proponuje się zastosowanie wykładzin homogenicznych z winylu, MEGALIT - 

TARKETT lub równoważnych.  

Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów.  

2.2. MEGALIT– homogeniczne wykładziny podłogowe z winylu.  

Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski  

Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o 

najwyższym natężeniu ruchu.  

Dane techniczne i właściwości produktu:  

klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43,  

grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,  

grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm,  

dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,  

waga – EN 430 Eminent - nie większa od 3,00 kg/m2, Megalit- nie większa od 2,96 

kg/m2,  

stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%,  

wzór bezkierunkowy,  

wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych 

powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania),  

odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P(Eminent), Grupa T(Megalit)  

wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm,  

napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV,  

właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9,  

odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność,  

oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna,  

zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi.  

2.3. OPTIMA– homogeniczne wykładziny podłogowe z winylu.  

Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski  

Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o 

najwyższym natężeniu ruchu.  
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Dane techniczne i właściwości produktu:  

klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43,  

clean Room Test ASTM F51/00 – klasa A  

grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,  

grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm,  

dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,  

waga – EN 430 Optima- nie większa od 2800 g/m2  

stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%,  

wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych 

powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania),  

odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P ≤ 0,15mm,  

wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm,  

napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV,  

właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9,  

odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność,  

oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna,  

odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporna  

2.4. Klej do wykładzin.  

Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem 

się do wskazań producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel ).  

2.5. Sznur spawalniczy.  

Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu.  

 

3. SPRZĘT.  

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

użytkowania.  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.  

noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym,  

liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików,  

paca do nanoszenia kleju,  

nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową,  

frezarka ręczna lub automatyczna,  

spawarka ręczna lub automatyczna,  

walec dociskowy.  

 

4. TRANSPORT.  

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

4.2. Transport materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 

pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, 
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transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 

gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu 

powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane: 5 

nazwę i adres producenta,  

oznaczenie ( nazwę handlową),  

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  

Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i 

ilość warstw tak, aby nie powstały załamania wykładziny. Klej transportować w 

oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych 

pomieszczeniach w temp powyżej 150C.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

5.2. Warunki przystąpienia do robót.  

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 

(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.  

Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 

warunki:  

temperatura otoczenia 17 – 25 C,  

temperatura podłoża 15 – 22 C,  

względna wilgotność powietrza max 75%.  

Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w 

pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy 

rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed instalacją należy 

sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety 

fabryczne wszystkich rolek do chwili zakończenia instalacji). W celu uniknięcia 

różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę 

pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny 

kolejno sąsiednimi numerami rolek.  

5.3. Przygotowanie podłoża.  

Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na 

trwałość instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne 

wykładziny podłogowe PCV musi być:  

wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  

suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona 

metodą CM nie może przekraczać 2,5 %,  

bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 

warstwy wygładzającej,  
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gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna 

być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  

równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może 

przekraczać 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 

zanieczyszczeń.  

Dla zapewnienia w/w warunków należy wykonać wylewki samopoziomujące. Prace 

rozpoczynamy od wyznaczenia poziomów na ścianach oraz w całym polu wylewania. 

6  

Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewaną 

masę należy wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną 

powierzchnię chroni się przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotność). 

Użytkowanie wylewki można rozpocząć po ok. 10 godzinach od wykonania. Do 

przyklejania wykładzin winylowych przystępujemy najwcześniej po upływie 7 dni.  

5.4. Projekt kolorystyczny posadzki.  

Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 

kompozycję kolorystyczną zgodną z projektem dla pomieszczeń.  

5.4.1. Oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy.  

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe 

zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do 

linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej 

najdalej od wejścia.  

5.5. Instalacja wykładzin elastycznych.  

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa 

niż180C). Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć 

na płaskim podłożu, by materiał¸ pozbył¸ się naprężeń i przyjął temperaturę 

pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy 

unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do 

nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin 

winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura 

spawalniczego Tarkett. Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich 

ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobno ząbkowanej 

pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić część kleju na 

podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według 

projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć 

środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie 

arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu 

powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość 

wykładziny (tzn., jeżeli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), 

zaznaczyć na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od 

miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. 

Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. 

Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. 

Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu 



SST Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    57 
 

pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń producenta kleju. Przy pomocy rolki 

narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany 

z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału 

rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem 

materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać także 

przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej 

przylegała do pokrytej klejem ściany. Docisnąć starannie wykładzinę rolką 

narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, 

pod katem ok. 450. W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, 

rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Następnie należy wykonać 

cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z 

wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie 

materiału za pomocą noża okrągłego. 7  

Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć 

trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną 

wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie 

pasowały a zachodzący materiał ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń 

należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i 

zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania 

sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych, 

końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. 

Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie 

rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę 

zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się 

frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie frezować przy 

pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia 

wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki 

wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania.  

5.5.1. Uwagi i zalecenia końcowe.  

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:  

należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji,  

używać tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin,  

dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny,  

w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować 

specjalne listwy kompensacyjne,  

nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie - 

powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

5.6. Łączenie wykładziny.  

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy 

specjalnych sznurów spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 

24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia 

stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania 

wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Przed wykonaniem łączenia 

sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub specjalną 



SST Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    58 
 

maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, 

frezowania należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana 

siatkę przewodzącą, która może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki 

elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar 

zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w 

dwóch etapach:  

- wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną 

prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki 

sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to 

można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły,  

- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, 

aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po 

całkowitym wystygnięciu spawu. 8  

5.7. Układanie wykładziny na stopniach.  

Stopnie należy zabezpieczyć systemowymi, elastycznymi profilami schodowymi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

6.2. Kontrola wykonania posadzek.  

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.  

kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu 

zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w 

odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 

prac przygotowania podłoża,  

kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności 

wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej posadzki 

(kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu wykładziny,  

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według 

protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 

częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiarów. Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności 

wzorów i kolorystyki z dokumentacją.  

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.  

Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich 

produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. Przed 

przystąpieniem do montażu wykładzin należy skontrolować stan podłoża i sporządzić 

protokół. Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża metodą CM należy 

sporządzić protokół pomiaru oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola 

dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 

sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 

obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać 
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prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i 

znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać 

sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu 

o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

7.2. Jednostka obmiaru.  

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).  

 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 

prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie 

wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia 

dotyczące jakości podłoża, ułożenia warstwy wykładziny wraz przyklejeniem, 

zachowania wzoru zgodnego z projektem, ułożenia uziemienia, wykonania spawów 

połączeń.  

8.1.1. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 

zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  

8.1.2. Odbiór techniczny robót.  

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i 

posadzek. Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić:  

zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją,  

prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń oraz zachowania wzorów 

zgodnych z projektem,  

dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w 

budownictwie,  

protokoły sprawdzenia stanu podłoża.  

8.2. Podstawa płatności.  

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.2.  

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.  

przygotowanie stanowiska roboczego,  

dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  
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przygotowanie podłoża,  

ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem, zachowanie wzoru wg projektu,  

przyklejenie wykładziny, wykonanie złączy (sznurem do spawania), frezowanie 

złączy,  

uziemienie wykładzin prądoprzewodzących,  

umycie posadzek winylowych wodą,  

usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  

 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.  

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania.  

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące 

mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych.  

PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I -

Budownictwo ogólne.  
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SST-0007 STOLARKA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są Wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej przy „1. Rozbiórce piwnicy; 2. Przebudowie 
budynku segmentu żywieniowego przy ZSP nr 2; 3. Zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń kuchni i stołówki na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie” przy ul. Oskara Lange 6 w Siedlcach na działce oznaczonej nr 
ewid. 90-142. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 
 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
stolarka- wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 
płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi- konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 
dostępu, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą 
przesuwu. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie stolarki: 
- montaż drzwi kompletnie wyposażonych przy zastosowaniu wyrobów 
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. ogólne Wymagania 
dotyczące robót podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 2 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 3.1. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać 
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
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zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 
dokumenty objęte prawem. 
 
Współczynniki przenikania ciepła U: 
- dla drzwi U< 1,5 W/m2*K 
- dla okien U< 1,1 W/m2*K  ( okna   z nawiewnikami ) 
 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stolarka drzwiowa 
Stolarka drzwiowa i okienna - rodzaje, wymiary kolor i wymagania zestawienia 
stolarki: 
- Drzwi wewnętrzne okute blacha stalowa ocynkowaną 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. ogólne wymagania 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 3.2. 
 
3.2. Sprzęt do stolarki 
Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne Wymagania dotyczące transportu podane są w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 
3.3. 
 
4.2. Transport materiałów 
Skrzydła drzwiowe przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie 
opakowanie. 
Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w 
odrębnych opakowaniach. 
 
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy Wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 



SST Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    63 
 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do 
montażu. 
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt.4. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność 
wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania 
robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń 
powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
 
5.3. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad 
w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić 
i oczyścić. 
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a 
ościeżnicą powinien wynosić: 
- na szerokość otworu 2 - 6 cm, 
- na wysokość otworu 5 - 9 cm. 
 
5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi 
należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykď1ących, aby 
zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
na szerokości elementu - jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym (nie stosować olkitu 
ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
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. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 
podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 
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zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 
klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza 
jego wysokości 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw 
wykuwa się w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur 
podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym 
podłożu układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o 
większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej 
wsporniki stalowe. 
 
5.5. Montaż stolarki drzwiowej 

Ościeżnice metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzane w 
trakcie wznoszenia ścian przez powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i 
nadproża nie był większy niż 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczał 80 cm. Ościeznice 
w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniem pod wpływem 
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu 
ościeżnic stalowych w gotowych ścianach należy wykuć gniazda na kotwy. Ustawić i 
wyspoinować stojaki ościeżnicy. 
Wpuścić kotwy i zaklinować ościeżnicę w murze. Zalać, kotwy zaprawą cementową. 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych'' ITB. 
Skrzydła drzwiowe kompletne, oszklone, montować po zakończeniu wszystkich robót 
wykończeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe 
wyregulować aby lekko się otwierały i zamykały, a zamknięte dobrze przylegały do 
ościeżnicy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości stolarki podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 5. 
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat 
Zarządzania Jakością ISO 9001. 
 
 
 
6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich 
Zasady prowadzenia kontroli powinny byi zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 
i PN-67/810086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 6. 
Jednostką obmiarową dla stolarki drzwiowej są szt. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez lnspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STAB01 ,,Wymagania ogólne'' pkt. 8. 
 
8.2. Wymagania przy odbiorze 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
- kompletność okuć,  
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania,  
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST AB01 ,,Wymagania 
ogólne'' pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania. (Zmiana A2) 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne 
przy odbiorze. 

PN-75/B94000    Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. ochrona przed hałasem w 

budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

PN-B-91000:1996    Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989   Budownictwo -Terminologia 
 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „Arkady” 

Warszawa 1997 
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SST-0008 ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są Wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych przy „1. Rozbiórce piwnicy; 2. 
Przebudowie budynku segmentu żywieniowego przy ZSP nr 2; 3. Zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na pomieszczenia biurowe Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie” przy ul. Oskara Lange 6 w Siedlcach na działce 
oznaczonej nr ewid. 90-142. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45442100-8 - Roboty malarskie 
 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. 
podłoże malarskie- powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, 
zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanych. 
farba- płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu- barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna- zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich 
fabrycznie przygotowanych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 
- Powłok malarskich przy zastosowaniu farby emulsyjnej 
- Powłok malarskich przy zastosowaniu farby sylikonowej 
- Powłok malarskich przy zastosowaniu farby epoksydowej (do betonu) 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne Wymagania 
dotyczące robót podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 2 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 
,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 3.1. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną 
PZH. 
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, 
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. 
Dane techniczne dla farb silikonowych: 
Gęstość: 1,4 kg/dm3 

Stopień przyczepności: 1 
Paroprzepuszczalność: ≥150g/m2*24h 
Odporność na szorowanie: ≥5000 cykli 
Połysk: mat 
Czas schnięcia: od 2 do 6 h 
Temperatura stosowania: od 5°C do 30°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. 
- mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
(powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %. 
Farba do betonu służy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych 
powłok malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy na malowanym podłożu 
barwną, elastyczną powłokę o jedwabistym połysku. Posiada wysoką odporność na działanie 
wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych. 
Charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania i ścieranie, jest wyjątkowo odporna na 
zabrudzenia i łatwo zmywalna. 
Dane techniczne 

- Zużycie /podłoże równe/: 0,10 0,20 l/m² 
- Temperatura stosowania: +5 do +25  C 
- Czas schnięcia: 6 h 
- Całkowite utwardzenie: 48 h 
- Stopień połysku: jedwabisty 
- Gęstość objętościowa: 1,07 kg/dm³ 
- Konsystencja: gęsta ciecz 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 3.2. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania robot należy stosować z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 
3.3 specyfikacji technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z 
instrukcją producenta. Farby chlorokauczukowe do malowania znaków 
przechowywać z dala od źródła ognia. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ,,Wymaganiach 
ogólnych'' pkt. 5 specyfikacji technicznej. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy 
zakończyć, roboty budowlane stanu surowego. 
Powierzchnie betonowe powinny by i oczyszczone z wystających grudek związanego 
betonu oraz tłustych plam i kurzu. 
Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami (posiadającymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i 
zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni. 
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
cementową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
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Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące 
oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione 
masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić 
ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 
Dziennika Budowy. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
- w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura 
podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 
pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, 
beton, mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest 
większa niż podano w tab. 1 , a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 
12%. 
 
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod 
malowanie 
 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno- organicznych 4 

 
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić 
należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
 
5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.2., a warunków pkt. 5.3. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
- centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
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- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
- wykonaniu białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione w pkt. 5.4. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. 
Wykonywać malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz 
karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem 
- Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 
narożników) ze względu na niską wydajność; 
- Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może 
powodować powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po 
wyschnięciu; 
- Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne 
wcieranie gruntu w podłoże. 
Nakładanie wałkiem 
- Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze 
względu na prostotę i dużą wydajność; 
- Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 
nierówności podłoża. 
Natrysk powietrzny 
- Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu; 
- Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 
zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne Wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ,,Wymaganiach 
ogólnych'' pkt. 5 specyfikacji technicznej. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania 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 
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zewnętrzne. Sprawdzenie 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, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
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. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m²). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ,,Wymaganiach ogólnych'' pkt. 7. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.3. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
Wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
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Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
Dziennika Budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ,,Wymaganiach ogólnych" 
pkt. 8. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
- wykonanie ww. czynności  
- zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska 
- uporządkowania placu budowy 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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SST-0009 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są Wymagania dotyczące 
wykonania rozbiórek  i wywozu gruzu  przy „1. Rozbiórce piwnicy; 2. Przebudowie 
budynku segmentu żywieniowego przy ZSP nr 2; 3. Zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń kuchni i stołówki na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie” przy ul. Oskara Lange 6 w Siedlcach na działce oznaczonej nr 
ewid. 90-142. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

 

1.1.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  
 

1.2.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 
- istniejących ścian działowych i nośnych 
- wykucie istniejących drzwi i okien 
- podłoży betonowych, posadzek 
- odbicie i naprawa tynków, okładzin ściennych 
- wykucie otworów 
- zasypanie istniejących części piwnic 
- wywóz i utylizacja gruzu 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Materiały występujące podczas prac demontażowych i rozbiórkowych: 

 Deski iglaste obrzynane 

 Gwoździe budowlane 

 Drewno na stemple budowlane, 

 Tlen techniczny sprężony, 

 Acetylen techniczny rozpuszczony. 
 
3.  SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, 
włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca 
powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 
prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie 
rozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie 
hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane 
tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
Potrzebny sprzęt: 

 Żuraw samochodowy, 

 Samochód samowyładowczy, 

 Samochód skrzyniowy, 

 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
 

4.  TRANSPORT  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących 
przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór 
środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób 
prawidłowy,  

 miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania. 

 
5.2.  Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie 
się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą 
podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
5.3.  Roboty rozbiórkowe 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

 Po zakończeniu prac rozbiórkowych wykopy zasypać, teren uprzątnąć i usunąć 
cały gruz. 

 Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp 

 Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie 
technicznym, a po ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem. 

 
5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 

 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę 
objętą robotami oraz tereny okoliczne. 

 Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje  
budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

 Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w 
budynkach i na okolicznych terenach. 

 Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 
5.5.  Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

 przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 
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 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 

 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny 
koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inżynierem. 
 
 
5.6.  Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i 
wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w 
miejscu krytym. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 

Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są: 

 dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, 

 dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr 
sześcienny 

 dla robót zasypowych - [m3] metr sześcienny 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena jednostkowa uzyskania 1 metra sześciennego [m3] lub 1 tony [t] gruzu z robót 

rozbiórkowych obejmuje: 

 dostarczenie narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 wykonanie robót rozbiórkowych, 

 wywiezienie gruzu, złomu i jego utylizację, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 likwidacje stanowiska roboczego. 
 
 



SST Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie    77 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  
 

 

 

 

 

 

 

 


