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B-00.00.00. SPECYFIKACJA OGÓLNA -ST 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 dla potrzeb CKZIU Nr 2 w Gdynia ul. Płk, Dąbka 207.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 

realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST) . 

1.3.1. Ogólny zakres robót obejmuje adaptację pomieszczeń ZSO Nr 4 dla potrzeb 

CKZIU Nr 2 w Gdynia ul. Płk, Dąbka 207 polegającą na przeprowadzenia robót 
budowlanych w następującym zakresie :  
 

1.3.1.1.Segment A parter - pomieszczenie A01 

 demontaż stolarki drzwiowej 

 poszerzenie dwóch otworów drzwiowych  

 tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ościeży drzwiowych  

 wykucie otworu wentylacyjnego 

 demontaż starego parkietu  

 skucie warstw posadzkowych 

 wykonanie nowych warstw posadzki:  

 styropian akustyczny 

 przekładka technologiczna – folia budowlana 

 podkład betonowy wzmocniony siatką zgrzewaną dylatowany 

obwodowo 

 płytki gres 

 zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, sufitu, grzejników, instalacji c.o. 

 gruntowanie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, położenie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie 

 malowanie ścian i sufitu  

 malowanie ściany korytarza od strony pomieszczenia 

 malowanie grzejników, instalacji c.o. 

 montaż nawiewników okiennych 

 montaż stolarki drzwiowej pełnej o wym. 90x200 cm wraz z ościeżnicą  

 z 3 zawiasami, klamkami 

 uzupełnienie posadzki po montażu ościeżnicy 

 osadzenie anemostatu wyciągowego 

 wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót 

 wywiezienie i utylizacja gruzu 



 4 

1.3.1.2.Segment A parter - pomieszczenie A02  
 demontaż stolarki drzwiowej 

 poszerzenie dwóch otworów drzwiowych 

 tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ościeży  

 wykucie otworu wentylacyjnego (również na zapleczu pomieszczeniu A02) 

 zeskrobanie i zmycie starej farby grzejników, instalacji c.o. 

 malowanie ścian (również na zapleczu pomieszczeniu A02) 

 malowanie grzejników, instalacji c.o. 

 montaż stolarki drzwiowej pełnej o wym. 90x200 cm wraz z ościeżnicą  

 z 3 zawiasami, klamkami 

 uzupełnienie posadzki po montażu ościeżnicy 

 montaż nawiewników okiennych 

 osadzenie anemostatu wyciągowego  

 osadzenie kratek wentylacyjnych na zapleczu pomieszczenia A02 oraz na 

zewnątrz zaplecza pomieszczenia A02 - od strony korytarza)  

 wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót 

 wywiezienie i utylizacja gruzu 

1.3.1.3.Segment A parter - pomieszczenie A03 

 odtworzenie otworu drzwiowego 

 wykucie otworu wentylacyjnego 

 demontaż wykładziny dywanowej oraz wykładziny PCV 

 skucie warstw posadzkowych 

 wykonanie nowych warstw posadzki:  

 styropian akustyczny 

 przekładka technologiczna – folia budowlana 

 podkład betonowy wzmocniony siatką zgrzewaną dylatowany 

obwodowo 

 płytki gres  

 zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, grzejników, instalacji c.o. 

 gruntowanie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, położenie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie 

 wykonanie tynków na ościeżach odtworzonego otworu drzwiowego.  

 malowanie ścian i sufitu  

 malowanie ściany korytarza od strony pomieszczenia 

 malowanie grzejników, instalacji c.o. 

 montaż stolarki drzwiowej pełnej o wym. 90x200 cm wraz z ościeżnicą  

 z 3 zawiasami, klamkami 

 uzupełnienie posadzki po montażu ościeżnic 

 montaż kanału wentylacyjnego w lekkiej obudowie z płyt gipsowo – 

kartonowych – przewody wentylacyjne z blachy stalowej z kształtkami. 

Wloty z przepustnicami i anemostatami, wentylator TD 250/100 ze 

sterownikiem, regulatorem.  

 montaż nawiewników okiennych 

 osadzenie kratki wentylacyjnej 

 wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót 
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 wywiezienie i utylizacja gruzu 

1.3.1.4.Segment A parter - pomieszczenia A04 i A05 

 demontaż stolarki drzwiowej 

 poszerzenie trzech otworów drzwiowych wraz z zabezpieczeniem nadproża  

 tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ościeży drzwiowych  

 montaż stolarki drzwiowej pełnej o wym. 90x200 cm wraz z ościeżnicą  

 z 3 zawiasami, klamkami 

 uzupełnienie posadzki po montażu ościeżnicy 

 wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót 

 wywiezienie i utylizacja gruzu 

1.3.1.5.Segment B piwnica - pomieszczenie archiwum 

 zamurowanie otworów drzwiowych po uprzednim demontażu drzwi 

stalowych oraz drzwi szatniowych z kratami  

 demontaż obudowy grzejnika, kratek wentylacyjnych 

 zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, sufitu, grzejników, instalacji c.o. 

 gruntowanie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, położenie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie 

 uzupełnienie tynków po zamurowanych otworach drzwiowych od strony 

zewnętrznej i wewnętrznej 

 malowanie ścian i sufitu  

 malowanie grzejników, instalacji c.o. 

 montaż nawiewników okiennych 

 osadzenie kratek wentylacyjnych 

 wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót 

 wywiezienie i utylizacja gruzu 

1.3.1.6.Segment C parter - pomieszczenie C09 

 demontaż stolarki drzwiowej 

 demontaż armatury sanitarnej 

 skucie okładziny ścian z płytek ceramicznych 

 demontaż kratek wentylacyjnych 

 zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, sufitu, grzejników, instalacji c.o. 

 gruntowanie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, położenie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie 

 uzupełnienie tynków po demontażu glazury 

 malowanie ścian i sufitów  

 ułożenie nowej glazury  

 montaż nowej armatury sanitarnej 

 malowanie grzejników, instalacji c.o. 

 montaż stolarki drzwiowej pełnej o wym. 90x200 cm wraz z ościeżnicą  

 z 3 zawiasami, klamkami 

 uzupełnienie posadzki po montażu ościeżnicy 

 uzupełnienie ubytków w ścianach oraz malowanie po osadzeniu ościeżnicy  

 osadzenie kratek wentylacyjnych 

 wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót 
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 wywiezienie i utylizacja gruzu 

1.3.1.7.Segment C parter - pomieszczenie C012 

 demontaż stolarki drzwiowej 

 demontaż kratek wentylacyjnych 

 zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, grzejników, instalacji c.o. 

 gruntowanie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, położenie gładzi 

gipsowej na ścianach  

 malowanie ścian i sufitu  

 malowanie grzejników, instalacji c.o. 

 montaż stolarki drzwiowej pełnej o wym. 90x200 cm wraz z ościeżnicą  

 z 3 zawiasami, klamkami 

 uzupełnienie posadzki po montażu ościeżnicy 

 uzupełnienie ubytków w ścianach odraz malowanie po osadzeniu ościeżnicy  

 osadzenie kratek wentylacyjnych 

 wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót 

 wywiezienie i utylizacja gruz 

1.3.1.8. Segment D I piętro - pomieszczenia D107, D109 

 demontaż stolarki drzwiowej 

 demontaż armatury sanitarnej 

 skucie okładziny ścian z płytek ceramicznych 

 demontaż kratek wentylacyjnych 

 zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian, sufitu, grzejników, instalacji c.o. 

 gruntowanie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, położenie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie 

 zerwanie wykładziny PCV 

 skucie warstw posadzkowych 

 wykonanie nowych warstw posadzki:  

 styropian akustyczny 

 przekładka technologiczna – folia budowlana 

 podkład betonowy wzmocniony siatką zgrzewaną dylatowany 

obwodowo 

 wylewka samopoziomująca 

 wykładzina homogeniczna PCV 

 uzupełnienie tynków po demontażu glazury 

 malowanie ścian i sufitu  

 ułożenie nowej glazury  

 montaż nowej armatury sanitarnej 

 malowanie grzejników, instalacji c.o. 

 montaż stolarki drzwiowej pełnej o wym. 90x200 cm wraz z ościeżnicą  

 z 3 zawiasami, klamkami 

 uzupełnienie ubytków w ścianach odraz malowanie po osadzeniu ościeżnicy 

 osadzenie kratek wentylacyjnych 

 wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót 

 wywiezienie i utylizacja gruzu 
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1.3.1.9.   Montaże lekkich ścianek systemowych  
Projektowane są lekkie, systemowe ścianki Fermacell oraz z płyt GKB 

wydzielające pomieszczenia oraz zabudowy otworów drzwiowych:  
SW1 – segm. A IIp oraz segm. B parter , B Ip  
 - 1x płyta gipsowo-włóknowa gr 12,5mm 
 - konstrukcja na profilach UW-CW 75x0,6, szer. 7,5cm 
 - wypełnienie wełną mineralną, gęstość 40kg/m3, gr. 6cm 
 - 1x płyta gipsowo-włóknowa gr 12,5mm 
SW2 –  segm. A IIp – pom. A203 i A205 
 - 2x płyta GKB gr 12,5mm 
 - konstrukcja na profilach CW 50 
 - wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm 
 - 2x płyta GKB gr 12,5mm 
SW3 –  węzły sanitarne w segm. C i D (Ip i IIp)  
 - 1x płyta g-w Powerpanel H2O gr 12,5mm 
 - konstrukcja na profilach UW-CW 50x0,6, szer. 5,0cm 
 - wypełnienie wełną mineralną, gęstość 40kg/m3, gr. 5cm 
 - 1x płyta g-w Powerpanel H2O gr 12,5mm 

  
1.3.1.10.  Segment A IIp – pom. nr A201, A202, A203, A206, A208, A205, Pracownia 

fryzjerska i korytarz   
Ściany i sufity 
 przetarcie i oczyszczenie ścian i sufitów z luźnych warstw tynku, farb i 

innych zanieczyszczeń, 
 uzupełnienia tynków po skuciu płytek ściennych, rozbiórkach i 

demontażach 

 szpachlowanie na gładko bruzd po układaniu instalacji, układanie gładzi 
szpachlowej na nowych ścianach z płyt g-w i GKB. 

- dwukrotne malowanie ścian z zastosowaniem farb lateksowych, 
zmywalnych na pełną wysokość pomieszczeń, w korytarzu oraz w 
Pracowniach (pom. A 202 i A 207/211) zabezpieczenie ścian lakierem 
akrylowym do wys. 1,6m, sufity malowane emulsjami akrylowymi 

 ułożenie płytek ściennych w pasie nadblatowym w Pracowni 
fryzjerskiej, przy szafkach z umywalkami w pom. A 201 i A 208. 

 wymiana kratek wentylacyjnych 
 montaż sufitu podwieszanego pod stropem Pracowni fryzjerskiej 

(obudowa instalacji wod-kan)  
  wykonanie obudów pionów instalacyjnych płytami GK (szpachlowanie 

i 2x malowanie)  
 malowanie grzejników i rur c.o.

 montaż blatu przyściennego pod umywalki i zlew w Pracowni 

fryzjerskiej


Posadzki 
 oczyszczenie, uzupełnienia i naprawy wylewek betonowych po 

rozbiórkach posadzek i innych elementów przyposadzkowych 
 wycięcie bruzd dla instalacji elektrycznych podposadzkowych 
 wykonanie wylewek cementowych samopoziomujących 
 ułożenie powłokowej izolacji podpłytkowej np. IZOHAN EKOFOLIA 

w części Pracowni fryzjerskiej i przy szafkach z umywalkami 
 ułożenie posadzek z płytek gresu w projektowanych pomieszczeniach 
 ułożenie homogenicznej wykładziny pcw na fragmencie korytarza wg 
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rys.R1 
 uzupełnienia wykładzin pcw w korytarzu po robotach rozbiórkowych i 

montażowych 


Stolarka drzwiowa i okienna 

 - montaż stolarki drzwiowej, malowanie ościeżnic 
 - montaż nawiewników ciśnieniowych 30m3/h i 45m3/h w istniejących 

oknach 



1.3.1.11. Segment B parter – pom. nr B 05, B 05a, B 06, B 07, B 07a, B 08, B 08a oraz 

korytarz . 

 
Ściany i sufity   
- przetarcie i oczyszczenie ścian i sufitów z lu źnych warstw tynku, farb i 

innych zanieczyszczeń,   
- uzupełnienia tynków po skuciu płytek  ściennych, wyburzeniach i 

demontażach   
- szpachlowanie na gładko bruzd po układaniu instalacji, układanie gładzi 

szpachlowej na nowej ścianie SW1.   
- dwukrotne malowanie ścian z zastosowaniem farb lateksowych, 

zmywalnych na pełną wysokość pomieszczeń, w korytarzu oraz w 
Pracowniach informatycznych (pom. B07 i B08) zabezpieczenie ścian 
lakierem akrylowym do wys. 1,6m, sufity malowane emulsjami 
akrylowymi  

- wymiana kratek wentylacyjnych   
-   wykonanie obudów pionów instalacyjnych płytami GK (szpachlowanie i 2x 

malowanie) oraz zabudowy rur w pom. B07 
- malowanie grzejników i rur c.o.  
 

Posadzki 

 oczyszczenie, uzupełnienia i naprawy wylewek betonowych po rozbiórkach 
posadzek 

 wycięcie bruzd dla instalacji elektrycznych podposadzkowych w pom. B08 i 
B07 

 wykonanie wylewek cementowych samopoziomujących 
 ułożenie homogenicznej wykładziny pcw w pom. B05, B05a, B06 
 ułożenie wykładziny antystatycznej pcw w pom. B07, B07a, B08 i B08a 
 
Stolarka drzwiowa i nawiewniki okienne 
 montaż stolarki drzwiowej, malowanie ościeżnic 
 montaż naświetla w ścianie SW1 
 montaż nawiewników ciśnieniowych 30m3/h i 45m3/h w istniejących oknach 
 montaż rolet UV, rolet i żaluzji poziomych 



1.3.1.12 segment B Ip – pom. nr B 106, B 107, B 1 08, B 108a, korytarz  

 
Ściany i sufity  

- przetarcie i oczyszczenie ścian i sufitów z luźnych warstw tynku, farb i innych 
zanieczyszczeń,  

 uzupełnienia tynków po skuciu płytek  ściennych, wyburzeniach i 

demontażach 
 szpachlowanie na gładko bruzd po układaniu instalacji, układanie gładzi 

szpachlowej na zabudowach otworów drzwiowych. 
 dwukrotne malowanie ścian z zastosowaniem farb lateksowych, 
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zmywalnych do wys. 2,0m, powyżej 2,0m i sufity malowane emulsjami 
akrylowymi 

 ułożenie płytek ściennych przy szafkach z umywalkami w pom. B 108a i B 
107. 

 wymiana kratek wentylacyjnych 
 malowanie grzejników i rur c.o. 

 
Posadzki 
 oczyszczenie, uzupełnienia i naprawy wylewek betonowych po 

rozbiórkach posadzek 
 wycięcie bruzdy dla instalacji elektrycznych podposadzkowych pom. B108 
 wykonanie wylewek cementowych samopoziomujących 
 ułożenie powłokowej izolacji podpłytkowej np. IZOHAN EKOFOLIA 

przy szafkach z umywalkami 
 ułożenie homogenicznej wykładziny pcw w pom. B106, B107, B108a 
 ułożenie wykładziny antystatycznej pcw w pom. B108 

 
Stolarka drzwiowa i nawiewniki okienne 
  montaż stolarki drzwiowej, malowanie ościeżnic 
  montaż nawiewników ciśnieniowych 30m3/h i 45m3/h w istniejących 

oknach 
  montaż rolet UV i żaluzji poziomych 


1.3.1.13 Segment C Ip i  IIp – węzły sanitarne  (remontowane pomieszczenia:  

porządkowe, WC personelu oraz w obrębie WC dziewcząt)  
 

Ściany i sufity  
-  przetarcie i oczyszczenie ścian i sufitów z luźnych warstw tynku, farb i 

innych zanieczyszczeń  
- uzupełnienia tynków po skuciu płytek ściennych, wyburzeniach i 

demontażach,  
- szpachlowanie na gładko bruzd po układaniu instalacji na sufitach i na 

ścianach, układanie gładzi szpachlowej w obrębie nowych otworów 
drzwiowych, 

- ułożenie płytek ściennych na wys. 2,1m  
- uzupełnienia płytek ściennych na styku ścian istniejących i projektowanych 

oraz po robotach instalacyjnych  
- wymiana kratek wentylacyjnych  
- powyżej linii płytek ściennych dwukrotne malowanie ścian z 

zastosowaniem farb lateksowych, zmywalnych, wszystkie sufity malowane 
emulsjami akrylowymi  

- malowanie grzejników i rur c.o. 
 

Posadzki  
- oczyszczenie, uzupełnienia i naprawy wylewek betonowych po rozbiórkach 
posadzek z płytek ceramicznych oraz po robotach instalacyjnych i 
wyburzeniowych  
- ułożenie powłokowej izolacji podpłytkowej np. IZOHAN EKOFOLIA oraz 
uzupełnienia izolacji w obrębie robót budowlanych i instalacyjnych 
- ułożenie posadzek z płytek gresu w projektowanych pomieszczeniach oraz 
uzupełnienia płytek podłogowych w miejscu prowadzenia robót budowlanych i 
instalacyjnych, 

 

Stolarka drzwiowa i zabudowa przedsionka WC personelu 
- montaż stolarki drzwiowej D1a i D2a, malowanie ościeżnic 
- montaż zabudowy HPL na wys. 3,2m z drzwiami łamanymi  
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Wyposażenie 
Przy nowych umywalkach zamontować na ścianie: 
- lustro 60x60cm (zlicowane z płytkami ściennymi) 
- pojemnik na mydło w płynie (z pierwszym wkładem) 
Przy WC – pojemnik na papier toaletowy 

 
Segment D Ip i  IIp – węzły sanitarne  (remontowane wszystkie pomieszczenia) - 
rysunek R5 
 

Ściany i sufity  
 - przetarcie i oczyszczenie ścian i sufitów z luźnych warstw tynku, farb i 
innych zanieczyszczeń  
- uzupełnienia tynków po skuciu płytek ściennych, wyburzeniach i 
demontażach,  
- szpachlowanie na gładko bruzd po układaniu instalacji na sufitach i na 
ścianach, układanie gładzi szpachlowej w obrębie nowych otworów 
drzwiowych, 
- ułożenie płytek ściennych na wys. 2,1m we wszystkich pomieszczeniach 
(wraz z parapetami) 
- wymiana kratek wentylacyjnych  
- powyżej linii płytek ściennych dwukrotne malowanie ścian z zastosowaniem 
farb lateksowych, zmywalnych, sufity malowane emulsjami akrylowymi  
- malowanie grzejników i rur c.o. 
 
Posadzki  
- skucie posadzek wraz z podkładem betonowym we wszystkich 
pomieszczeniach 
- ułożenie wylewki betonowej gr. 4cm na folii budowlanej gr 0,3mm 
- ułożenie powłokowej izolacji podpłytkowej np. IZOHAN EKOFOLIA we 
wszystkich pomieszczeniach (z wyciągnięciem na ścianę h = ok.15cm)  
- ułożenie posadzek z płytek gresu we wszystkich pomieszczeniach  

 
Stolarka drzwiowa i zabudowa kabin 
- montaż stolarki drzwiowej D1a i D2a, malowanie ościeżnic 
- montaż zabudowy HPL w przedsionku WC personelu na wys. 3,2m z 
drzwiami łamanymi 80x200 i z osadzoną kratką wentylacyjną (przejściową) 
- montaż zabudowy systemowej HPL kabin WC dziewcząt i chłopców, drzwi 
do kabin WC 90x200, prześwit nad posadzką h=15cm 
 
Wyposażenie 
Przy nowych umywalkach zamontować na ścianie: 
- lustro 60x60cm (zlicowane z płytkami ściennymi) 
- pojemnik na mydło w płynie (z pierwszym wkładem) 
Przy WC – pojemnik na papier toaletowy 

 

Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty oraz atesty. 
 
UWAGI:  
1. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach należy doprowadzić do 
wyrównania docelowych posadzek do jednego poziomu – likwidacja progów.   
2. W pomieszczeniach mokrych, przed przyklejeniem płytek, podłoże należy 

zabezpieczyć folią izolacyjną w płynie. W obrębie wpustów kratek podłogowych 

wyprofilować spadki. 
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Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:  

 
Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień:  
 
CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe  
CPV 45262311-4 Betonowanie – konstrukcje betonowe i żelbetowe  
CPV 45320000-6 Izolacje powłokowe 
CPV 45262500-6 Roboty murarskie  
CPV 45410000-4 Tynkowanie – tynk cementowo- wapienny  
CPV 45421141-1 Instalowanie ścianek i okładzin G-K   
CPV 45421115-3 Instalowanie drzwi  
CPV 45431200-9 Kładzenie glazury  
CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki  
CPV 45431100-8 Kładzenie płytek podłogowych  
CPV 45442100-8  Malowanie 

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostałe    
 

1.3.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych : 

 

B-01.00.00 Roboty rozbiórkowe  

B- 03.00.00 Betonowanie bez zbrojenia i ze zbrojeniem 

B-04.00.00 Izolacje z folii  
B-04.01.00 Izolacje termiczne  

B-04.02.00 Izolacje powłokowe 
B-05.00.00 Roboty murowe  
B-06.01.00 Tynkowanie – tynk cementowo - wapienny  
B-06.02.00 Systemy z płyt G-K  
B-06.03.00 Instalowanie ścianek działowych systemowych  
B-07.03.00 Instalowanie drzwi drewnianych  
B-09.00.00 Kładzenie glazury 

B-10.01.00 Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki  
B-10.02.00 Kładzenie płytek podłogowych  
B-10.03.00 Kładzenie posadzek z wykładzin  

B-11.00.00 Malowanie 
B -17.00.00 Roboty budowlane pozostałe  
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1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.  
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.4 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególno ści: użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak schody   
1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak że obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dla budowy.   
1.4.6 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.   
1.4.7 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.   
1.4.8 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji.  

1.4.9 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków. a tak że przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.10 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone s ą roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.11 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod ą montażu - także dziennik 

montażu.   
1.4.12 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  
1.4.13 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.   
1.4.14 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.4.15 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie   
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową.  
1.4.16. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.).  
1.4.17.drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
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przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.18.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.19.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowa żniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20.rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

 książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.  

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.21.laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez  

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.22.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane  

jak równie ż ró żne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.23.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

 tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.24.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia  

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu  

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą  

autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.26.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania  

robót według technologicznej kolejno ści ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
1.4.27.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego  

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  

i przekazania do eksploatacji.  
1.4.28.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

przekaże dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST. 
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w 

szczególności: Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy oraz informacje o 
możliwościach korzystania z mediów.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  

- czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:  
- dokumentację techniczną określoną w umowie  

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót  
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót oka że się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy akceptacji 

zamawiającego przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami w pomieszczeniach biurowych. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które s ą w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlany ch (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401).Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które s ą niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
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charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami,  aprobatami  technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła s ą akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń  
Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowi ć mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równie ż upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
2.3 Atesty materiałów i urządzeń   
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legitymację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania.  
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- 
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma by ć 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre 

ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST., projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
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zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 

programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy.  
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładno ści 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymaga ń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i bada ń 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.  
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

99/98).  

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub   
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniaj ą wymogi SST.   
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r., 
(Dz. U. 98/99).   
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.   
6.3. Dokumenty budowy   
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.   
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.   
Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy ryczałtowej, obmiary nie są wymagane , 
chyba ,że wystąpią roboty dodatkowe lub uzupełniające.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.   
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c0 odbiór techniczny 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.   
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post ępu robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
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wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4.Odbiór techniczny.  
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 
zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika 

Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada 
komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją, 

protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół jest wykaz 
ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  
8.5. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyj ęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń 

przyjętych w dokumentach umowy.  
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi i w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,   
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),   
3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),   
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ).   
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
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znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),   
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. ,  

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. ,  

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
8.6. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót’’.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw ą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót  będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,   
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,   
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 
1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 

oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).   
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).   
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). .   
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
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B-01.00.00  CPV 45111100-9  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 

na wykonaniu prac rozbiórkowych przy adaptacji pomieszczeń ZSO NR 4 dla potrzeb CKZIU 

Nr 2 w Gdynia ul. Płk. Dąbka 207  
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – adaptacja pomieszczeń ZSO 
NR 4 dla potrzeb CKZIU Nr 2 w Gdynia ul. Płk. Dąbka 207  
 

1.3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących 
robót rozbiórkowych i demontażowych następujących istniejących elementów :  
ścianki działowe przeznaczone do rozbiórki wykonane  : 

- gr. 10cm z płyt Pro-Monta  

- gr. 12cm z cegły dziurawki  

Stolarka drzwiowa typowa, drewniana z lat 80-tych XXw.  
Posadzki z płytek PCV starego typu i klepki drewnianej klejone lepikiem „Bizol” lub 
„Subit” do wylewki betonowej, terakota starego typu, wykładziny PCV, wykładzina 
dywanowa.  
Okładziny ścienne – płytki ścienne 15x15cm, starego typu.  
 
OPIS ZAKRESU PRAC ROZBIÓRKOWYCH  
- demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej z wykuciem z muru ościeżnic 

stalowych i drewnianych 

- (wykucia) odtworzenie w ścianach działowych z cegły dziurawki otworów 

drzwiowych,  

- skucie warstw posadzkowych,  

- wykucie otworu wentylacyjnego,  

- demontaż starego parkietu,   
- -demontaż wykładziny dywanowej i PCV, -demontaż kratek wentylacyjnych,  
- demontaż obudów grzejników  

- poszerzenia otworów drzwiowych w istniejących ściankach działowych  

- wyburzenia wtórnych zamurowań w ścianach wewnętrznych  

- rozbiórki  ścian działowych gr. 10cm z płyt Pro-Monta   
- demontaż zabudowy ślusarskiej gr.10cm na kątownikach stalowych obłożonych 

płytami GK i innymi   
- demontaż lekkich ścianek, przepierzeń i wydzieleń z płyt GK, płyt meblowych i 

innych   
- demontaż innych elementów stanowiących wyposażenie sal lekcyjnych t.j. blaty 
robocze z płyt lastriko oparte na ściankach z cegły dziurawki   
- skucie ze ścian glazury i odbicie tynków wewnętrznych pod skutą glazurą  

- rozbiórka w-w wykończeniowych posadzek w pomieszczeniach objętych 

opracowaniem   
- groszkowanie wylewek betonowych wraz z usunięciem lepików, przygotowanie pod 
izolacje p/wilgociowe i wylewki samopoziomujące   
- miejscowe wycięcia w wylewce betonowej kanałów pod instalacje elektryczne  

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych 

- wywóz i utylizacja gruzu   
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1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie  
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy ,które 
pozostają we wnętrzu budynku oraz okna .  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00..  
1.5. Określenia podstawowe 
Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 

utylizować, elementów rozbieranych.  
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 

powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 

Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko.  
Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych 

obiektów do miejsca utylizacji.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w ST –B- 00.00.00. .   
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST.   
2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów   
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy 
tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych.   
2.2. Składowanie materiałów   
Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na stropie .Należy ponadto 
przygotować kontenery stalowe dla celów zgromadzenia gruzu budowlanego.   
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00.00..  
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00.00.00.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00..  
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywa ć się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00.  
5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów, przystąpić do rozbiórki .  
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych  
Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia zdejmuje się w pierwszej kolejności 
ręcznie i przekazuje do magazynu  
Rozbiórkę ścian należy wykonywać ręcznie bez pomocy maszyn.  
Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne 
cegły (lub bloczki). Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki.  
6. KONTROLA JAKOŚCI 

ROBÓT 6.1. Ogólne zasady 

kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00.  
6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały 
czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.  
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z 
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 



 24 

 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz 
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu 
i wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. 

Gruzu nie można gromadzić na stropach i schodach.  
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić 

i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni 

legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy 

ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - 

wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, 

rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00.00..  
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w 

rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m
3
,m

2
, m,szt, 

kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00.00..   
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed 
zasypaniem rozkopów   
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00..   
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
• Dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za 
utylizację .  

• Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy   
• Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które s ą niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.   
Cena 1 m

3
 robót:   

Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robót ,zabezpieczenie istniejących obiektów 
budowlanych na czas wykonywania robót, rozebranie ścian z cegły i odwiezienie gruzu i jego 
utylizacja,   
Cena 1 m

2
 robót:   

Usunięcie elementów budowlanych, roboty przygotowawcze, rozebranie elementów 
,załadunek i odwiezienie wraz z utylizacją rozebranie: posadzek.   
Cena 1 m robót: Wykucie bruzd,  

Cena 1 szt.  Demontaż ościeżnic , kratki wentylacyjne..   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w  

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)   
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz.  401  
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B-03.01.00.    CPV 45262350-9 . 

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA I ZE ZBROJENIEM  

BETON NIEKONSTRUKCYJNY 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego, zwykłego, przewidzianego do układania pod 
posadzkami pomieszczeń objętych zakresem niniejszego kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu niekonstrukcyjnego, jako warstwy wyrównawczej na stropie, pod 
układanie posadzek z płytek gresowych oraz wykładzin pcw.    

Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego  

– szlichta cementowa zbrojona siatką stalową zgrzewaną  ø4,5 co 15 cm,  dylatowana 

obwodowo wraz z zagruntowaniem podłoża środkami gruntującymi, zatarciem na gładko 

oraz wykonaniem i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych 

- warstwy wyrównawcze, renowacyjne na spoiwie cementowym -  pod posadzki gr. 0,5-1cm, 

  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

1.4.1. Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1800 kg/m
3
 ale nie przekraczający 2600 kg/m

3
 wykonany z 

cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu  
Symbol literowo-liczbowy (np. B7,5) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. 

1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
- podkłady betonowe, zaprawy cementowe z cementu portlandzkiego o drobnego żwiru lub 
piaski w proporcji składników 1:3 lub 1:4 

1.4.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.5. Partia betonu  
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie dłuższym niż l miesiąc - z takich samych składników, w ten sam 

sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.6. Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie - fck 

Wytrzymałość poniżej której może się znaleźć 5% populacji wszystkich oznaczeń 
wytrzymałości na ściskanie dla danej objętości betonu. Wytrzymałość charakterystyczną 
określa się po 28 dniach dojrzewania betonu .Ze względu na kształt próbek betonowych 
stosowanych do badań, rozróżnia się wytrzymałość charakterystyczną oznaczona na próbkach 
walcowych o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm ( fck,cyl ) oraz wytrzymałość 
charakterystyczną oznaczona na próbkach sześciennych o krawędzi 15 cm ( fck,cube ). 

1.4.7. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
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wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 
norm polskich. 

 

2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu   

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 , PN-
EN 197-2:2002, marki „35" - do betonu klasy B10 –C8/10  

b) Wymagania dotyczące składu cementu  

Wg ustaleń normy wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002  

2.1.2. Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające 
wymaganiom norm : PN-EN 933-4:2001 , PN-EN 933-3:1999 

2.1.3. Woda zarobowa. 
Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich.. Woda ta nie wymaga 

badania. 

2.2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 
betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1. 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 

dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 

powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero 

po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.. Skład mieszanki betonowej powinien być 

zgodny z normą PN-EN 206-1.  
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych.  
Beton półsuchy może być stosowany w pojemnikach lub z pryzmy i nakładany łopatami. 

4. TRANSPORT 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu:  
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami)   
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy   
w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. - przy temperaturze + 15°C  

• 70 min. - przy temperaturze + 25°C  

• 30 min. - przy temperaturze + 30°C.  

Beton półsuchy można transportować samochodami dostawczymi.  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

betonowe.  
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5.2. Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być 
równe, czyste i odwodnione. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:  
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opró żnianie lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek. 

 Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach. 

 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1. 

Beton w stanie półsuchym – koryto + transport  ręczny 

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.3. Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności od producenta 

betonu.  
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru .  
6.1. Kontroli podlega: 

 przygotowanie podłoża 
 grubość układanej warstwy 
 rzędne powierzchni betonu 
 wygląd zewnętrzny 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni i spadków podłoża 
 sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych 
6.2.Tolerancja wymiarów   
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu  

• na całą płaszczyznę - 20 mm  

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m. 

• w dowolnym kierunku - 5 mm   
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotycz ące Obmiaru Robót podano w B-00.00.00.. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 betonu oraz m2 siatki zgrzewalnej (jeżeli została oddzielona)  

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilości objętości betonu wynikających z 
dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z projektem i ST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 
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Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B-00.00.00. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa 1 m3 betonu skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. oraz zasady określone w ogólnej specyfikacji. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 197-1:2002 Cement- Część 1 : skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-2:2002   Cement- Część 2 : Ocena zgodności..  
PN-EN 196-1:1996   Metody badania cementu – Oznaczeni e wytrzymałości..  
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczeni e czasów wiązania i stałości 

objętości.  
PN-EN 196-6:1997   Metody badania cementu – Oznaczeni e stopnia zmielenia.  
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu – Sposoby p obierania i przygotowania próbek 

cementu.  
PN-EN- 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek wody, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4.Oznaczenie 
kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu..  

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8.Ocena 
zawartości drobnych. Cząsteczek .Badania wskaźnika piaskowego.  

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.  

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku pokruszenia 

lub łamania kruszyw grubych.  
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.  
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia składu 

ziarnowego. Nominalne otwory sit badawczych.  
PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7. 

Oznaczenie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna.  
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. 

Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  
PN-EN 1097-2-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda 

oznaczenia odporności na rozdrabnianie..  
PN-EN 1097-3-:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 

gęstości nasypowej.i jamistości.  
PN-EN 206-1 Beton –Wymagania, właściwości ,produkcja i zgodność. 

PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 –Beton  –cz ęść 1: wymagania, 

właściwości produkcja i zgodność. 

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek 

do 

badania form. 

PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie i pielęgnowanie próbek do bada ń 

wytrzymałościowych. 

PN-EN 12390-4 Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn 

wytrzymałościowych. 
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PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej .Pobieranie próbek 

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą stożka 

opadowego. 

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą Vebe. 

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą oznaczenia 

stopnia zagęszczania. 

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metodą stolika 

rozpływowego. 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznacze nia. 

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-montażowych - Arkady 
Warszawa 1989 r. 
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B-04.00.00   CPV 4532 0000-6 

IZOLACJE Z FOLII .  

 

1.WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgotnościowej z folii polietylenowej PE oraz przekładek 
technologicznych w posadzkach pływających.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji z folii :  
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej : 
 a/ z folii polietylenowej PE - paroizolacyjna podposadzkowa w pomieszczeniach mokrych 
b/ z folii budowlanej gr. 0,2mm – przy wymianie w-wy podkładowej pod posadzki docelowe, 
jako warstwa poślizgowa w podłodze pływającej 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4. 1.Izolacja pozioma jest to warstwa materiału izolacyjnego nałożona na powierzchnię 
stropu .   
1.4.2. Folia PE – folia polietylenowa stanowiąca izolację przeciwwilgotnościową układaną na 
różnych elementach budowli np. na stropie przed ułożeniem warstw kolejnych posadzki.   
1.5. Określone wymagania dotyczące robót.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.1. Wymogi formalne.  
Wykonanie robót związanych z izolacją z folii winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z 

wykonaniem izolacji winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy 

wykonywaniu prac budowlanych dotyczących izolacji z papy termozgrzewalnej należy 

przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie.  
1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 

sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1.folia polietylenowa typ 200 PE; paroizolacja 
- grubość: 0,3 mm  

- wodochłonność 1%  

- wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 80 N/mm, w poprzek 60 N/mm 

- zakres temperatur do stosowania: -40 
0
C do + 80 

0
C   

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa  
2.2. folia budowlana (czarna) gr. 0,2mm 

  
3. SPRZĘT   
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru.   
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE  

4.1. Transport.   
Rolki folii izolacyjnej j należy przewozić krytymi środkami transportu, tak by nie uległy 
zgnieceniu i deformacji. 
 
4.2.Magazynowanie.  



 31 

folie – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 
120 cm od grzejników.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.   
5.2. Wykonywanie robót.  
1. Folię układa się na zakład o szerokości 15 cm.   
2. Folię należy wywinąć tak aby połączyła się z inną izolację tworząc ciągłość izolacji w 

budynku.   
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów  
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny być odebrane komisyjnie pod 
względem:   

- kompletności dostawy,  

- zgodności elementów z Dokumentacj ą Projektową,  

- pod względem stanu technicznego,  

- jakości i kompletności dokumentacji.   
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dostarczone przez 

producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.   
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekty.   
6.2. Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót izolacji z 
folii:   
1. Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów.   
2. Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie 
jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 

elementami podłoża.   
3. Sprawdzenie folii na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem 
folii..   
4. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 8 godz. 
od chwili ułożenia folii.  
7. OBMIAR ROBÓT   
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.  

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  

- dla robót – układanie izolacji z folii  - m2 pokrytej powierzchni ,   
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze   
8.ODBIÓR ROBÓT   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfiką Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.   
8.1. Odbiór częściowy   
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów 
wykonywanych robót pokrywczych.   
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

- podłoża  

- jakości zastosowanych materiałów  

- dokładności wykonania poszczególnych warstw izolacji   
8.2. Odbiór końcowy   
1. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji i 
połączenia jej z istniejącymi już warstwami izolacyjnymi.  
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2. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 
komisyjnie.   
3. Do odbioru końcowego należy przestawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy.   
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Układanie folii 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 ułożonej izolacji z folii ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu.  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- oczyszczenie podłoża,  

- ułożenie folii ,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

- likwidacja stanowiska roboczego.  

- wykonanie badań i pomiarów  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”. 
 
 



 33 

B-04.01.00 CPV- 45321000-3 

IZOLACJE TERMICZNE  
IZOLACJA Z PŁYT STYROPIANOWYCH 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznych i akustycznych wykonanych z płyt styropianowych. 

1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonania izolacji termicznych i akustycznych z płyt styropianowych na stropie. 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.1.  Wymogi formalne.  
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

1.5.2.  Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny w inny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 

wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w 

przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 

uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać 

przepisów BHP i ppoż. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący. 

Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę 

higieniczno – sanitarną. Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplania podłóg, 

stropów i stropodachów. Płyty mogą być przyklejane klejami nie zawierającymi 
rozpuszczalników, lub układane na sucho.  
 

W projekcie  zastosowano następujących rodzajów styropianu: 
1. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 038  
gr. 2 cm i  5 cm,  wytrzymałość na ściskanie 0,1 Mpa, na zginanie 0,15 Mpa  
2. dylatacje przy posadzkach -  EPS100  gr. 2 cm,  

3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej i nie dopuścić do mechanicznych 

uszkodzeń w trakcie transportu. Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. Płyty należy chronić przed 

kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.   
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5.2. Opis ogólny.   
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie 

zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających 

przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej . Warstwa izolacji powinna być 

ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a przy 

układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką 

samą grubość. Powierzchnia położona pod izolację powinna być równa i czysta.  
Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. 

Płyty będą układane na styk dokładnie dopasowywane. Izolacje stropów między 

kondygnacjami należy ułożyć z pasem brzegowym szer. min 1 cm, o wysokości 

odpowiadającej wysokości wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych 

należy ułożyć warstwę folii polietylenowej gr. min. 0,2 mm z wywinięciem na pasy 

brzegowe. Warstwa wylewki cementowej, wykonywanej na ociepleniu (na przekładce 

poślizgowej) powinna być zdylatowana na pola o powierzchni 3x3 m. Do czasu stwardnienia 

gładzi nie wolno po niej chodzić. Warstwy izolacji na stropach mogą być układane na sucho. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje:  
 odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
 odbiór podłoża pod izolację, 
 kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 

Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej lub akustycznej powinny:  
 odpowiadać normie BN-91/6363-02, 
 być materiałem samogasnącym wg PN-C89297, 
 mieć strukturę komórkową, 
 charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
· charakteryzować się niską chłonnością wody,  
· charakteryzować się odkształcalnością nie większą niż 2% w warunkach obciążeń 

długotrwałych,  
 charakteryzować się sztywnością dynamiczną zgodnie z normą PN ISO 9052-1:1994 
 zakresem temperatur stosowania -40ºC - +80ºC, 
 współczynnikiem przewodzenia ciepła  λ = 0,031 – 0,041 W/mK, 

Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom ustawowym.  
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 

jest:  
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną z 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną.  
Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub 
Aprobaty Technicznej (z zał. tej Aprobaty), jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to 

deklaracja zgodności na każdą partię.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.  

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 wykonanej izolacji. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien polegać na:  
 sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, 
 odbiorze przygotowania podłoża, 
 odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej.  

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
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stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:  
 założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
 jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:  
 jakości zastosowanych materiałów, 
 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
 czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
 połączenia warstw izolacyjnych z podłożem.  

Odbiór końcowy powinie polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz 
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien być 
zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 wykonanej izolacji, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 
 wykonanie izolacji , 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 oczyszczenie podłoża, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 wykonanie pomiarów i testów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie normy: 
BN-6363-02 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-04620 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące 

klasyfikacja 

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu EPS 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby z polistyrenu 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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B-04.02.00.    CPV – 4532000-6  
 

IZOLACJA POWŁOKOWA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji wodochronnych posadzkowych w pomieszczeniach WC, pom. 

porządkowych i w łazienkach, pomieszczeniach warsztatu fryzjerskiego .  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji wodochronnych posadzkowych w pomieszczeniach WC pom. 

porządkowych i w łazienkach, w pomieszczeniach mokrych przed układaniem płytek 
ściennych.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
1.4.2. Półpłynna folia izolacyjna – materiał systemowy np. firmy IZOHAN ekofolia lub inny 
odpowiedni, nakładany na zimno.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
1.5.1. Wymogi formalne. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji przez doświadczonego wykonawcę.  
1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 

wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a 

w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 

należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Roboty należy wykonywać przy 

zachowaniu przepisów BHP i ppoż.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania izolacji przeciwwodnych są:  
- 2x folia półpłynna izolacyjna np. IZOHAN ekofolia z wywinięciem 20cm na ściany w 
pomieszczeniach mokrych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych do 

ekofolii IZOHAN . Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
3.SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu np. pędzle szczotki, wałki ,szpachel, 
paca , odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE  
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w świadectwach 
ITB.  
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny.  
Wszelkie materiały do wykonania izolacji wodochronnych winny odpowiadać wymaganiom 
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zawartym w normach i świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i 

przenosić wszelkie działające obciążenia.  
Do izolacji posadzek w WC, natryskach, umywalniach należy stosować podkład betonowy 

lub z zaprawy cementowej powinien być suchy, o wilgotności nie przekraczającej 4%. 

Temperatura powietrza w czasie gruntowania podkładu nie powinna być niższa niż 5C. 

izolację wodochronną należy wykonywać bezpośrednio na posadzce. Spadek warstwy 

izolacyjnej oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić:  
- w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym mi n. 1%  
- w obiektach budownictwa przemysłowego min. 1,5%.  
Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 50cm oraz 

na ścianach przy natryskach do wys. 210cm. Wpusty podłogowe powinny być osadzone 
poniżej warstwy izolacji przeciwwilgociowej. 

Folie półpłynne izolacyjne nanosi się pędzlem lub wałkiem.  
Jest to technologia wykonywania nowoczesnych, ekologicznych bezspoinowych powłok 
hydroizolacyjnych zabezpieczających wnętrza miejsc szczególne narażonych na 

zawilgocenia. W skład tego systemu wchodzi m.in. roztwór gruntujący oraz półpłynna folia 

izolacyjna.  
Półpłynną folię izolacyjną stosuje się bezpośrednio pod płytki ceramiczne, a więc podłoże 

należy przygotować tak, jak do mocowania płytek. Powinno być ono skośne, równe, 

oczyszczone i suche. Wilgotność końcowa podłoży betonowych nie może przekraczać 4%, a 

gipsowych 2%. Świeże tynki cementowo-wapienne i wylewki cementowe osiągają 

wilgotność poniżej 4% po około 21 dniach wiązania w temperaturze 20C i wilgotności 65%.  

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO  
Podłoże betonowe solidnie oczyszczone z kurzu i brudu należy nawilżyć wodą na kilka 

godzin przed pracami. Następnie nanosi się warstwę szczepną, modyfikowaną polimerami 

drobnoziarnistą zaprawę cementową przystosowana do zarobienia wodą. Nanosi się ja przez 

wcieranie np. twardą szczotką dachową. Jeśli podłoże jest nierówne, posiada jamy i spękania 

to należy ubytki te wypełnić elastyczną szpachlówką. W przypadku konieczności 

niwelowania podłoża na grubości od 2 do 6 mm należy zastosować specjalne masy 
cementowo-polimerowe. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI  
Sprawdzaniu jakości robót izolacyjnych podlegaj ą wszystkie fazy i procesy technologiczne 
w trakcie ich prowadzenia. Ze względu na bardzo ważne znaczenie izolacji i zanikający 
charakter robót – konieczny jest stały i bezpieczny nadzór nad robotami personelu 
technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z atestami, normami oraz niniejszą ST, 
-sprawdzenie dokładności wykonania podkładu,  

-sprawdzenie poprawności wykonania warstw, każda warstwa izolacji powinna stanowić 
jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio ułożonej 
warstwy,  

-kontrolę jakości ułożonych warstw i uzyskanie sumarycznej grubości izolacji. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. 
Wyrób budowlany nadaje si ę do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną oznakowany, z 
zastrzeżeniem ust. 4 znakiem budowlanym. Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja 
zgodności – z odwołaniem do normy lub Aprobaty Technicznej (z zał. tej Aprobaty), 
Jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na każdą partię. 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  

- dla robót – układanie izolacji - m  
2
 pokrytej powierzchni ,  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze   
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien by ć przeprowadzony w następujących fazach: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę,  

- po przygotowaniu podłoża,  

- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.   
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

- wytrzymałość, równości, czystości podkładu. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

- grubości i ciągłości warstwy izolacji,  

- poprawności obrobienia narożników i przebić,   
- warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu;   
- ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,  

- występowania ewentualnych uszkodzeń.   
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 ułożonej izolacji  ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu.  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- oczyszczenie podłoża,  

- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

-wykonanie badań i testów.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”. 

PN-B-27622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
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B-05.00.00.  CPV – 45262500-6  

ROBOTY MURARSKIE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji murowych budynku – zamurowania otworów drzwiowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w poz.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie konstrukcji murowych/ zamurowań z cegły, pustaków 

ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów 

proponowanych materiałów 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY. 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 

braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

Elementy murowe Rozróżnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych. 

- Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie 

stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo 

wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej 

jest nie większe niż 5%. 

- Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 

średnia, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.  

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i 

przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcje 

oraz warunków środowiskowych. 

Zaprawy do murowania 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 

- ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, zawierające 

kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), odpowiadające wymaganiom określonym w 

Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury, 

- ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501 

Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 

Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co 

najmniej 2 x 20 mm. 

Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic — 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-

87/5028-12. 

3. SPRZET. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
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wymuszonym działaniu. Do robót używa się m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, 

poziomicy, kątownika, młotka. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich Będą wykonywane roboty. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej: 

1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 

2. zgodności usytuowania, wymiarów i katów krzyżowania ścian, 

3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

4. sprawności stosowanego sprzętu. 

Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 

certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub przeprowadzać badania we własnym 

zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 

5.3. Zasady ogólne 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. 

Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co 

najmniej o 6 cm. 

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). 

Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych 

kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu 

surowego budynku. 

Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica 

poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w 

przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych 

niejednocześnie należy stosować zazębione strzepią końcowe. Przy większych różnicach w 

poziomach wznoszenia należy stosować strzepią schodowe lub przerwy dylatacyjne. 

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) 

za pomocą folii, mat itp. 

W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy 

występują opady ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez 

osłonięcie od góry pasem papy. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur 

powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 

technologicznymi. 

Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej 

kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. 

Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w 

murze i jej wytrzymałości. 

Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie 

niższej niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, 

należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki 

te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie 

zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm. 

Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna 

przekraczać 15%. 
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W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być 

wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 

Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone 

woda; nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu 

przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01, 

W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd 

skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 

Grubość spoin 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 

wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm , 

z odchyleniem +3 i -2 mm, 

Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości 

spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. 

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna 

być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. 

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 

wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny 

powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny Mury tynkowane lub 

spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, 

pozostawiając spoinę niewypełniona zaprawa na głębokość ok. 15 mm od lica W murach 

zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy zbrojenia 

umieszczonego w spoinie. 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. 

Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości 

średniej nie niższej ni_ 15 MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych. 

Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy wykonywać z elementów 

murowych drążonych. 

Przewody z pustaków ceramicznych kominowych należy omurować pełna cegła ceramiczna 

na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys 

lub pęknięć przechodzących przez cała grubość ścianek pustaka. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 

producenta wybranych materiałów. 

Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-

10020. 

6.2. Zgodność z dokumentacja 

Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, 

uwzgledniająca wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 

techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

6.3. Badania 

Program badan. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią 

następujące badania: 

a) badanie materiałów, 

b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

Warunki przystąpienia do badan. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru 

częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w 

czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badan 

technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do 

badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

a) protokoły badan kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
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b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

Opis badan. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające 

dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny 

być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych Sprawdzenie zgodności obrysu i 

głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy przeprowadzać przez 

porównanie murów z dokumentacja techniczna i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar. 

Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśma stalowa z podziałka 

centymetrowa, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałka 

milimetrowa. 

Jako wynik należy przyjmować wartość średnia pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia 

ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 

murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 

grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego 

odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i 

pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 

przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar 

wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 

przymiarem z podziałka milimetrowa. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata kontrolna lub 

poziomnica wężowa. 

Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 

stalowym kątownikiem murarskim, łata kontrolna i przymiarem podziałka milimetrowa. 

Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać 

wartości podanej w normie Ocena wyników badan. Jeżeli badania przewidziane normie dały 

wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W 

przypadku gdy chociaż jedno z badan dało wynik ujemny, całość odbieranych robót 

murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy W 

przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy 

komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 

odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające 

bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom 

funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 

przedstawione do badan. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne” . 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji murowej dla murów grubych 

(mających grubość jednej cegły i więcej ). Mury grubości mniejszej ni_ 1 cegła mierzy się w 

m2 ( metr kwadratowy ). Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza się w m2 ( metr 

kwadratowy ). Podczas obliczania murów miedzy kondygnacjami przyjmuje się wysokość od 

wierzchu dolnego do wierzchu górnego stropu. Krawędzie i przewody mierzy się w mb ich 

rzeczywistej długości. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 

dokumentacji projektowej. 

Z obmiaru ścian wewnętrznych i zewnętrznych potrąca się: 
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Wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m3 

Cześć konstrukcji betonowych i żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01m3 . 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacja. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawa 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 

- atesty użytych materiałów budowlanych, 

- Dziennik Budowy, 

- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badan, 

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m, 

- wykonanie murów, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE. 

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

[5] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 

[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cześć 3: Domieszki do 

zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

[8] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

[9] PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan 

[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

[11] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 

[12] PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z 

autoklawizowanego betonu komórkowego 
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[13] PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

[14] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności 

[15] PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

[16] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cześć 2: Zaprawa 

murarska 

[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
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B-06.01.00.  CPV 45410000-4 
 
TYNKOWANIE,  
TYNKI CEMENTOWO- WAPIENNE I CEMENTOWE  
 

1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych i cementowych  
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.  
1.3.Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych i cementowych 

Ponadto przewiduje się wykonanie jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach i 

stropach. 

1.4.Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku ,cementu, wapna z 
dodatkiem wody. W zależności od składu uzyskuje się różne marki zaprawy.   
1.4.2. Tynk stanowi warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę 

architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną mechanicznie lub ręcznie, do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające normom lub aprobatom technicznym.   
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
1.5.1.Wymogi formalne.   
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich 

wykonania.  

Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm.   
1.5.2.Warunki organizacyjne.   
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót.   
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.   
2. MATERIAŁY 

2.1.Zastosowane materiały.   
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo- wapienne, przygotowane na budowie, 
marka zaprawy:   
dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)  
dla wykonania narzutu – 3,5   
dla wykonania gładzi – 3,5   
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać 
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 

organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.   
W projekcie budowlanym określono zastosowanie tynku cementowo wapiennego kat. III 
gr. 1,5 cm  

3.SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.  
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 

zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 

sposób zabezpieczający przed wilgocią.  
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z 

gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt 

gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki 

ostrożności zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania 

tynków powinny by ć zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.  
5.WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.   
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i ba dania przy odbiorze.”   
5.3.Opis ogólny.   
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.   
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być 

-  zakończone wszystkie roboty stanu surowego,   
 - zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi 
aluminiowych).   

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

temperatura nie spadnie poniżej 0C. w niższych temperaturach można wykonywać roboty 

tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego 

portlandzkiego żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które 

powinno tworzyć jednolitą masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń.  
Gaszenie wapna powinno wykonane zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez 
kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.  
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10cm wg stożka 

pomiarowego  
Marka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasek Cement: wapno hydratyzowane: 

Piasek 

1,5 1 : 1 : 9  1 : 1 : 9   

 1 : 1,5 : 8 1 : 1,5 : 8 

 1 : 2 : 10 1 : 2 : 10 

3 1 : 1 : 6  1 : 1 : 6  

 1 : 1 : 7  1 : 1 : 7  

 1 : 1,7 : 5 1 : 1,7 : 5 

5 1 : 0,3 : 4 1 : 0,3 : 4 

 1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,5 : 4,5 

 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4mm należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, 
lub z zaprawy cementowej 1:1.  
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy 

cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubość warstwy 
narzutu powinna wynosić 8-15mm. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.  
Podczas zacierania warstw gładź powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź 

należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi 
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powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.  
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być 
zwilżone wodą.  
Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka , zatarta n a gładko- tynk kat. 
I.. Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat. II  
Tynk trójwarstwowy – obrzutka ,narzut oraz narzut nakładany po związaniu poprzedniej 
warstwy lecz przed jej stwardnieniem – tynk kat.III .  
6.KONTROLA JAKOŚCI 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:  
Cement – PN-B-30000 „Cement portlandzki” lub PN-88/  B-30001 “Cement portlandzki z 

dodatkami”. 

Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”. 

Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 

Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski d o zapraw budowlanych”  
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlano-
cementowe”.  
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja 
techniczną.  
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:  
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2m,  
Odchylenia powierzchni i krawędzi:  
Od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
Od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm/m i ogółem nie wi cej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi,  
Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie 
większy niż 3 mm/m,  
Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,  
Miejscowe nierówno ści o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 
10 m2 tynku,  
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:  
- Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,  
- Pęknięcia powierzchni,  
- Wykwity soli w postaci nalotu,  

- Trwałe zacieki na powierzchni,  
- Odparzenia, odstawanie od podłoża;  
7.OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m

2
 

wykonanego tynku.7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór materiałów   
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.  
8.2. Odbiór podłoża.  
Odbiór podłoża zależy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 

powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. 
Spoiny ściany murowej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciąć 

dłutami.  
Odbiór wykonanych tynków  . 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
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Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną, Odchylenia powierzchni i 
krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków.  
Gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 
spęcznień jest niedopuszczalne,  
Przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa).  
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 

9.2 Płaci się za ustaloną ilość m
2
 ułożonego tynku  ,która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu.  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

- szpachlowanie tynków 

- oczyszczenie podłoża,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Dz. U  nr  75/2002  „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”. 

Polskie normy:       

PN-B-04500  „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”.  

PN-C-04630  „”Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.  

PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

PN-B-01300  „Cementy. Terminy i określenia”.    

PN-B-04309 „Cement. Metody bada ń. Oznaczenia stopnia białości:  

PN-B-04320  „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości:.  

PN-B-04350 :Kamień wapienny  i wapno  niegaszone oraz  hydratyzowane.  Analiza 

chemiczna”.        

PN-B-04351  „Wapno niegaszone, suchogaszone i   hydrauliczne.   Oznaczenie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych”.     
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B-06.02.00. CPV 45421141-1 

 

SYSTEMY Z PŁYT G-K 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych, zabudów pionów kanalizacji 
oraz wykonania sufitu podwieszanego z zastosowaniem płyt GK.  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie uzupełnień ścianek gipsowo-kartonowych z wypełnieniem z wełna 
mineralna oraz zabudowy rur i wentylacji.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.1. Wymogi formalne.  
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych winno być 

zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.  
1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny w inny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym 

przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 

zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały.  
Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm GKB, płyty gipsowo-

włóknowe Fermacell zwykłe i o podwyższonej odporności na działanie wilgoci (łazienki) 

oraz w przypadku sufitu podwieszanego kasetonowego, płyty Gyprex Asepta (sufit 

aseptyczny zmywalny) w systemie 4.07.80. Ścianki i zabudowy otworów  na stelażu 

stalowym. Typ profilu „75” i „50” przy ściankach i zabudowach.  Kształtowniki stalowe dla 

konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej zg z zastosowanym 

systemem. 
Projektowane są lekkie, systemowe ścianki Fermacell oraz z płyt GKB wydzielające 
pomieszczenia oraz zabudowy otworów drzwiowych: 
SW1 – segm. A IIp oraz segm. B parter oraz w segm. B Ip   
- 1x płyta gipsowo-włóknowa gr 12,5mm  

- konstrukcja na profilach UW-CW 75x0,6, szer. 7,5cm  

- wypełnienie wełną mineralną, gęstość 40kg/m3, gr. 6cm  

- 1x płyta gipsowo-włóknowa gr 12,5mm  

SW2 – segm. A IIp – pom. A207 i A205 

- 2x płyta GKB gr 12,5mm  

- konstrukcja na profilach CW 50  
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- wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm  

- 2x płyta GKB gr 12,5mm  

SW3 – węzły sanitarne w segm. C i D (Ip i IIp) 

- 1x płyta g-w Powerpanel H2O gr 12,5mm  

- konstrukcja na profilach UW-CW 50x0,6, szer. 5,0cm  

- wypełnienie wełną mineralną, gęstość 40kg/m3, gr. 5cm  

- 1x płyta g-w Powerpanel H2O gr 12,5mm  

oraz obustronnie płytki ścienne – wg projektu Remont i aranżacja  
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
4. TRANSPORT  
Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych. 

Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie sosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i 

spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce . Do przewozu zaleca się 

stosowanie samochodów krytych plandek ą, z otwieranymi burtami.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.   
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-
86/6743-02,   
5.3. Opis ogólny.   
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 

zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną 

okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z 

kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych 

pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m² ściany wynosi od 

1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). 

Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych 

lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 

800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się 

taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile 

„U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie, co 600 mm ( w 

szczególnych przypadkach, co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”.  
Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 

12,5 mm) nakładanych jedno - lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. 

decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości 

pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samonawiercających się 

blachowkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. 

Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas 

późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin oraz 

ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolita gładką powierzchnię pod malowanie lub 

okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze 

ścianki wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika 

można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 

m. Zabudowy rur wykonać na stelażu metalowym tak jak dla ścianek działowych.  
 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):  
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć. 
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał 
się nie powodując odklejania się rdzenia.  
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość ( I 
gatunek) dla 1200 ± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm.  
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Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony.  
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 

przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 

dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:  
 Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawędzi od Odchylenie 

 powierzchni kierunku przecinających się 

suchego tynku od pionowego Poziomego płaszczyzn od kąta 
 płaszczyzny i   przewidzianego w 
odchylenia krawędzi   dokumentacji 

 od linii prostej    

 Nie większe niż Nie większe niż Nie większe niż Nie większe niż 
2mm i w liczbie nie 1,5mm/1m i ogółem 2mm/1m i ogółem nie 2mm 

większej niż 2 na nie więcej niż 3mm w więcej niż 3mm na  

całej długości łaty pomieszczeniach do całej powierzchni  

kontrolnej o dł.2m 3,5m wysokości, oraz ograniczonej  

  nie więcej niż 4mm w ścianami, belkami, itp.  

  pomieszczeniach   

  powyżej 3,5m   

  wysokości   
     

7. OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m
2
  wykonanej zabudowy lub ścianek uzupełniających.  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze   
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.  
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i 
pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-

kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod 
względem kompletności dostawy, zgodności typów elementów rusztu oraz akcesoriów pod 

względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 
powinno być dostarczone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że 

odpowiadają one wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Norma PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”  
8.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  

- atestację dostarczonych elementów,  

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie  

± 2 mm, przesunięcie w poziomie ± 3 mm),  

- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  

- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,  

- sprawdzenie wichrowatości powierzchni.   
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczeni dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 

9.2 cena jednostki obmiarowej.  
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Płaci się za ustaloną ilość m
2
 wykonanej zabudowy lub ścianek uzupełniających ,która 

obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,  

- wykonanie rusztu pod zabudowę,  

Sposób zamocowania płyt G-K 

-sposób wykończenia połączenia płyt G-K 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

- oczyszczenie podłoża,  

- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

- wykonanie pomiarów i testów.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02  

- Aprobata techniczna ITB wyrobów.  
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B-06.03.00. CPV45421141-1 

 
INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE DO WC. 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścianek systemowych do kabin WC  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż ścianek systemowych do WC.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.1. Wymogi formalne.  
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z ścianek działowych systemowych winno 
być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 

i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.  
1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny w inny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym 

przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 

zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały.  
Zastosowanym materiałem są płyty z laminatu wysokociśnieniowego tworząc kabiny WC 

wraz z drzwiami .Poszczególne elementy osadzone są w kształtownikach aluminiowych w 

kolorze RAL. Mocowanie ścianek do ścian oraz kształtownikami do posadzki z przestrzenia 

nad posadzką 15 cm. Z płyt laminatu projektuje się kabiny WC o szerokości co najmniej 1,0 

m i długości 1,1 m o wysokości co najmniej 2,0 m , z prześwitem nad podłogą 0,15 m , drzwi 

o szerokości min. 0,9 m. Drzwi wyposażone w: dwa zawiasy / jeden samozamykający/ 

uchwyt, zamek typu WC. Okucia z wysokiej jakości tworzywa. Kolorystyka do uzgodnienia z 

użytkownikiem  
Elementy kabin wykonane z płyt PRINT HPL .  12-15 mm  o następujących właściwościach:  

 całkowicie odporne na działanie wilgoci, 
 laminat grubości 1 mm , 
 elektrostatyczne ładowanie znikome - na powierzchni nie osiada brud, glony oraz 

zarodniki grzybów, 
- łatwe do utrzymania czystości przy pomocy ogólnodostępnych środków 

chemicznych,  
 odporne na  uderzenia, zadrapania, ścieranie, działanie środków chemicznych, 
 długotrwałe w użytkowaniu i zachowaniu kolorystyki, 
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 płyty niezapalne i nietoksyczne. 
 W ściankach wydzielających przedsionek w WC dla personelu przegroda o wys, 

3,2 m ( do sufitu) z zastosowaniem drzwi łamanych

 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
4. TRANSPORT  
Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych. 

Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie sosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i 

spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce . Do przewozu zaleca się 

stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.   
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-
86/6743-02,   
5.3. Opis ogólny.   
Ścianę budowaną systemu kabin WC z płyt laminatu wysokociśnieniowego stanowi 
samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu 
stalowego z płytą laminatu.  
Ścianki systemowe montowane są do posadzki na nogach systemowych do ścian listwami 
systemowymi mocującymi przykręcanymi do podłoża.  
6.KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie powierzchni płyty  (I gatunku):  

 Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń laminatu, narożników i krawędzi, bez 
pęknięć, 

 Płyta powinna być złączony kształtownikami w taki sposób, aby przy 
odrywani rwał się nie powodując odklejania się rdzenia, 

 Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 1 ± 0,5 mm, 
szerokość ( I gatunek) dla 1200 ± 3 mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10 
mm, 

 Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 

tynków, należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, 
w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 
mm,: 

 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną. 
Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub 
Aprobaty Technicznej (z zał. tej Aprobaty). 

Jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na każdą partię.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m
2
   ścianki wraz ze  skrzydłami  drzwiowymi.  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze   
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.   
Przed rozpoczęciem montażu elementów nale ży dokonać odbioru pod względem poziomu i 

pionu elementów budynku, do których mocowane b ędą elementy ścianek kabin WC. 

Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem 

kompletności dostawy, zgodności typów elementów rusztu oraz akcesoriów pod wzgl ędem 

ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów pow inno być 

dostarczone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one 

wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

8.2. Odbiór końcowy.  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  

- atestację dostarczonych elementów,  

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie  

± 2 mm, przesunięcie w poziomie ± 3 mm),  

- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  

- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,  

- sprawdzenie wichrowatości powierzchni.   
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 

powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczeni dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 9.2 cena jednostki 

obmiarowej. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 ścianki, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- montaż ścianek,  

- zawieszenie skrzydeł,  

- oczyszczenie podłoża,  

- montaż okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

- wykonanie pomiarów i testów.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02  

- Aprobata techniczna ITB wyrobów. 
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B-07.03.00.  CPV 45421135-9 

 

INSTALOWANIE DRZWI DREWNIANYCH 

NAŚWIETLA, NAWIEWNIKI OKIENNE, ROLETY UV, ŻALUZJE 

OKIENNE, KRATKI WENTYLACYJNE 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru i 
osadzenia drzwi drewnianych oraz naświetli, kratek wentylacyjnych i akcesoriów okiennych.  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu osadzenie drzwi drewnianych w ościeżnicach metalowych, naświetli PCV, kratek 
wentylacyjnych oraz akcesoriów okiennych (nawiewniki, rolety UV, żaluzje).  
Oznaczenie i opis stolarki drzwiowej, naświetla i akcesoria znajduje się w projekcie 
budowlanym .  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00..  
1.4.1. Ościeżnica – rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydeł 
drzwiowych, osadzona w murze za pomocą pianki poliuretanowej i dybli.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.1. Wymogi formalne.  
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 
zaleceniami i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  
Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgonie z wymaganiami 
technicznymi.  
1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny w inny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 

wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej 

mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora 

Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów.  
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia 

drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzeniu drzwi drewnianych systemowych :  
- skrzydła drzwiowe,  

- elementy łączące,  

- okucia,   
- akcesoria; 
Stolarka w kolorze białym.
Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej we wszystkich remontowanych pomieszczeniach 
oznaczone na rysunkach D1,D2, D1a, D2a. 

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z podcięciem lub z kratką wentylacyjną w skrzydle. 

Ościeżnice metalowe dopasowane do skrzydeł, trzy zawiasy. Okucia i klamki w kolorze 

miedzianym, satynowanym.   
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Drewniane pełne skrzydła płycinowe, przylgowe, gładkie z wypełnieniem płytą wiórową 

otworową wzmocnioną ramiakiem ze sklejki, okleina cpl gr. 2mm, biała, ościeżnica 

regulowana, wzmocniona oraz metalowa biała.   
Ponadto celem prawidłowego osadzenia drzwi przewiduje się zastosowanie kotew 
mocujących systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robót. 

Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje się montaż następujących drzwi wraz z 
ościeżnicami systemowymi. Po montażu ościeżnicy, ubytki w posadzkach i  ścianach należy 

uzupełnić materiałami zbliżonymi do istniejących. Narożniki ścian przy otworach 
drzwiowych zabezpieczyć narożnikami stalowymi (pod gładź gipsową).  
2.2. Naświetla w ścianie SW1 pom. B06 – w profilach zimnych PCV, białe, z szybą 

zespoloną termofloat. Wysokość naświetli h=90cm, na długości ściany SW1.  
2.3. Nawiewniki okienne - ciśnieniowe 30m3/h i 45m3/h, montowane w istniejących 

oknach.  
2.4.Rolety UV wolnowiszące w kasecie – rolety wewnętrzne, montowane na zewnątrz wnęki 

okiennej, odbijające promienie słoneczne, z tkanin z białym lub srebrnym tyłem. Rolety w 

kolorze pastelowym.   
2.5.Żaluzje poziome – aluminiowe, z lamelami o szer. 50mm, z prowadzeniem bocznym 

linkowym. 

2.6. Kratki wentylacyjne – białe PCV, z żaluzjami. 

  
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
4. TRANSPORT  
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczających te 
wyroby przed uszkodzeniem, bądź zniszczeniem.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.   
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.   
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-
10087/96.  
6.KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:  

- sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;  

- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych 

po zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, 

rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń 

wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno 

wykazywać pęknięć, skrzywień wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm;   
- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn 

bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3mm;   
- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuć – konstrukcja wyrobu powinna 

zapewnić współosiowo ść zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna 

przekraczać ± 1mm;   
- sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej 

do klamki lub gałki powinno się otwierać iż zamykać swobodnie, bez zahamowań, 

zgodnie z ich przeznaczeniem.;   
- sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151;   

Przygotowanie do badań. 
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 
20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%.  
7.OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m
2
  skrzydeł drzwiowych i  1 szt. ościeżnic.  
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze   
8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.  
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do 
wmontowania należy sprawdzić:  

- zgodność wymiarów;  

- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;  

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;   
- sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć;   
- zaświadczeń o jakości i świadectw;   

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-

00.00.00. 9.2 cena jednostki obmiarowej. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
  skrzydeł drzwiowych i szt. ościeżnic  ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,  

- ustawienie i rozebranie rusztowań,  

- montaż ościeżnic,  

- zawieszenie skrzydeł,  

- oczyszczenie podłoża,  

- montaż okuć i akcesoriów wg zasad okre ślonych przez producenta ,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

- wykonanie pomiarów i testów.   
8. PRZEPISY ZWIĄZANE   
Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.”  
- Polskie normy: 
PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”  
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 
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B-09.00.00. CPV 45431200-9 

 

KŁADZENIE GLAZURY 

  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na pokrywaniu ścian wewnętrznych okładzinami.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego .  
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 
pokrywaniu ścian wewnętrznych okładzinami płytek glazurowanych w pomieszczeniach WC, 
pomieszczeniach porządkowych , w pracowni fryzjerskej nad blatem z umywalkami , przy 
umywalkach w różnych pomieszczeniach oznaczonych w projekcie.  
1.4. Określenia podstawowe 
Glazura – ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne  
Fuga zaprawa do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷16 mm, w ściennych i 
podłogowych okładzinach wykonanych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Projekt  wykonawczy określa miejsca wykonania okładzin z glazury.  
W pomieszczeniach sanitarnych (łazienki i pom. porządkowe) okładzinę układać na wys. 

min. 2,0m. Projektuje się płytki ścienne białe lub jasno-pastelowe bez wzoru (jednolite), z 

połyskiem, o wym. 20x25cm jako zasadnicza okładzina ścian + pasy (ok. 35% powierzchni 

ścian) z płytek kolorowych, nawiązujących kolorystycznie do posadzki (wzór i kolor do 

uzgodnienia z projektantem i dyrekcją placówki).  
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1. Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych  
Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a zaprawy klejące powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Masy 

klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne o 

wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej , monolityczne to znaczy posiadające 

jednolitą barwę o jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na wszystkich płytkach 

jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru.  
W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-
ISO. Dzielą one płytki wg:  
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi 
metodami; nasiąkliwości wodnej:  
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%), 
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%).  
grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%).   
Okładziny ścienne  
Okładziny z płytek ściennych ułożyć na wysokość określoną na rysunkach R2, R3, R4, R5. 

Parametry płytek: 
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Płytki ceramiczne ścienne – glazura E>10% 

Właściwości Badanie wg Wymagania 
 

Nasiąkliwość wodna % 
PN-EN ISO 

E>10  

10545-3  

  
 

Wytrzymałość na zginanie Mpa 
PN-EN ISO <7,5 mm min.15 

 

10545-4 >7,5 mm min 12 
 

 
 

  <7,5 mm 
 

Siła łamiąca N 
PN-EN ISO min 600 N 

 

10545-4 >7,5 mm min 200  

 
 

  N 
 

Współcz. cielplnej rozszerzalno ści liniowej 10-6/oC 

PN-EN ISO 

<9 
 

10545-8 
 

Odporność na pęknięcia włoskowate 
PN-EN ISO 

Wymagana  

10545-11  

  
 

Odporność na czynniki chemiczne: PN-EN ISO 
GLA , GLB  

zasady i kwasy o słabym stężeniu 10545-13 
 

 
 

Odporność na działanie środków domowego u żytku PN-EN ISO min GB 
 

 10545-13  
 

Odporność na plamienie 
PN-EN ISO 

min 3 klasa  

10545-14  

  
 

    

Fuga – spoina gr.2 mm w kolorze jasnoszarym, zabezpieczona płynem ochronnym np. Delfin 
Klej o podwyższonej odporności na obciążenia , elastyczny. 

2.3. Składowanie materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia 
należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ące Transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach).  
Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi 
wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
5.2. Szczegółowe zasady wykonania okładzin ceramicznych  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych (ceramicznych). 

Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po:  

• zakończeniu robót tynkarskich,  

• osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,   
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i 
metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,   
• zainstalowaniu stałych zabudów urządzeń sanitarnych.   
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 

+5°C. Okładzin ę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W 

pomieszczeniach w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki 

okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały 

zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej położony. 
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Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj, układania płytek z 

przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z 

najniższym. Nie dopuszcza się używania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek na 

krawędziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla 

umożliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi próbki.   
5.2.2. Okładziny ceramiczne ścian   
Podłoża pod okładziny  
Podłoże stanowią otynkowane ściany murowane z cegły i gazobetonu. Podłoże powinno być 
równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów. .  
Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących  
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny 

podkład tak jak dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym 

podkładzie lub równych podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy 

ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego), 

zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu 

elementów za pomoc ą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując 

zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta 
zaprawy.  
Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania 

stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane 
po stwardnieniu zaprawy.  
Spoinowanie okładzin ceramicznych (fugowanie)  
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.  
Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania 

płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny 

można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie 

wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania 

powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny 

(zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej ).  
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 

ilością wody (w proporcji 0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do 

uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie bądź mechanicznie - 

za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po 

powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 

godziny Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub 

szpachelki gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia 

powierzchni, używając do tego celu wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub 

pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie 

pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się 

stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno 

czyścić płytek "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem 

wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania 

zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. 

poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą.  
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. 

Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w 

danym miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić 

przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz 

można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca 

zaprawa niebyła narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą 

wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie 

niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej 

parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a 

także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi 
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efektu nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się miejscach 

szczególnych okładziny należy stosować wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. 

silikon. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia 

zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka 

ochronnego. 

5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych okładzin ściennych  
Właściwości:  
Fabrycznie przygotowaną mieszaniną spoiw mineralnych, wypełniaczy kwarcowych o 
starannie dobranym uziarnieniu oraz środków modyfikujących, poprawiających parametry 

robocze i techniczne. Mrozo- i wodoodporna.  
Przygotowanie podłoża:  
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, br udu, wapna, 

olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Większe nierówno ści i 

wgłębienia należy wypełnić szpachlówką, a zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. W 

przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie 

próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 

godzinach. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem 

gruntującym.  
Proporcje mieszanki: 
Wg zaleceń producenta.  
Przyklejanie płytek:  
Na przygotowane podłoże nakłada się zaprawę przy pomocy packi ząbkowanej, 

równoległymi pasami, możliwie w jednym kierunku. Wielkość zębów pacy waha się od 3 do 

8 mm. W praktyce należy wykonać prób ę przyklejania płytki, następnie oderwać ją i 

sprawdzić czy jest pokryta klejem na całej swojej powierzchni. Elastyczność kleju pozwala 

na korygowanie położenia płytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Użytkowanie 

posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną 

wytrzymałość osiąga się po upływie 3 dni. Grubość nałożonego kleju nie powinna 

przekraczać 5 mm. Zaprawę nakładamy cienkowarstwowo na podłoże przy pomocy kielni, 

następnie wyrównujemy pac ą lub kielnią ząbkowaną. Przy klejeniu płytek o wymiarach 20 x 

20 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu płytek 

o wymiarach 30 x 30 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o wymiarach 8 mm. 
Nie zalecamy moczenia płytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia płytek na styk. 

Minimalna szerokość spoiny 2 mm. Płytki powinny być przyklejone w ciągu 20 minut do 

położenia zaprawy klejącej na podłodze.  
UWAGA! Nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do+25°C. Wielkość powierzchni 

przygotowanej do rozprowadzenia kleju należy dostosować do warunków podłoża i 

indywidualnych umiejętności.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
6.2. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych  
Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z 
dokumentacją techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny.  
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiarów.   
• Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań 
międzyoperacyjnych.   
• Sprawdzenie materiałów powinno by ć przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności 
lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.   
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:  

• przyczepności okładziny,  
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• przyczepności okładziny-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem,   
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m   
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny pionowe nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2,0 m   
• prawidłowości wypełnienia spoin – spoiny na całej długo ści powinny być wypełnione masą 
do spoinowania  
• prawidłowości przebiegu spoin –dopuszczalne odchylenie spoin o d linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 2,0 m i 3 mm na długości całej okładziny .  
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m
2
 .  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru   
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych stanowi stwierdzeni e zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pełną dokumentację powykonawczą, protokół bada ń kontrolnych, deklarację 

zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli 
przed i po wykonaniu robót, wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót 

niezgodności i działań korygujących Zgodność wykonania z dokumentacją techniczną 

stwierdza się na podstawie porównania wyników bada ń z wymogami norm i aprobat 
technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej.  
Protokół odbioru powinien zawierać 

• Podsumowanie wyników badań  

• Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową  

• Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia   
9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 ułożonej powierzchni ułożonych z płytek ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu.  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

- oczyszczenie podłoża,  

- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• Zgodność z DIN 18557 dla zaprawy fugowej   
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25.   
Arkady, Warszawa 1990.   
• PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni.   
• PN-EN ISO 10545-7 „Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych”   
• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie   
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru   
• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni  
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B-10.01.00 CPV 45262320-0 

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PODKŁADÓW POD POSADZKI 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru warstwy podkładu pod posadzki w obiektach kubaturowych . 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 

w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie podkładów pod posadzki z wykładzin PCV oraz płytek 

gresowych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie warstw podkładowych pod posadzki winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 

wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej 

mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Sucha mieszanka podkładu samopoziomującego systemowego np.UZIN lub innej firmy 
Materiały do gruntowania np.UZIN PE 360, UZIN NC 150 LUB INNE odpowiednie środki 

firmy HENKEL, THOMSIT, KRIESEL, FERMACELL - podkład pod posadzki z wykładzin 

PCV lub płytek ceramicznych, gresowych.   

2.2. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 

Powierzchnie posadzek po skutych płytkach ceramicznych należy wyrównać podkładem gr 

ok.3 cm z zaprawy cementowej. 

3. SPRZĘT 
Roboty  można wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego  przez 

Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport suchej mieszanki w workach na samochodzie dostawczym na paletach.. 

4.2. Transport innych materiałów służących do wykonania podkładów samopoziomujących 

Środki transportu ogólnodostępne .Materiały workowane ,transportowane na paletach. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca    przedstawi    Inspektorowi    Nadzoru    do    akceptacji    harmonogram    

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonaniu podkładów pod posadzki zgodnie z polskimi  normami  i 

wytycznymi technologicznymi producenta 

5.3. Opis ogólny. 
- podłoże, starannie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu, 

- należy zagruntować podłoże gruntem budowlanym i odczekać okres technologiczny 

wiązania gruntu, 
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- należy wylać podłoże pod posadzki z masy samopoziomującej o grubości od 5 do 10 mm, 
- odchyłki na łacie 2m nie mogą być większe niż 3mm, 

- grubość wylewki samopoziomującej w najcieńszym miejscu nie może być mniejsza niż 5 

mm. 

5.4. Wykonywanie warstw podkładowych 

Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej 

ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma 

wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być stosowany jako: 

podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg 
pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Uzyskuje się równą, poziomą 

 i gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących 

powierzchnię. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

- dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

- sprawdzenie wykonania podkładu, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia podkładu samopoziomującego w m2 . 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 

Powierzchnia podkładu pod posadzki powinna być równa i stanowić powierzchnię poziomą 

lub o określonym spadku, nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych 

jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. 

Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być 

większe niż +/- 5mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować 

zaniku założonego w projekcie spadku. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej wylewki samopoziomującej , która obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

dostarczenie materiałów i sprzętu. 

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

oczyszczenie podłoża, 

ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie normy: 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06256   Beton odporny na ścieranie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

BN-73/6736-01 beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
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B-10.02.00. CPV 45431100-8   

 

KŁADZENIE TERAKOTY 

KŁADZENIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu podłóg z płytek ceramicznych- płytek gres .  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .  
1.3.Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie podłóg z płytek gres.  
1.4. Określenia podstawowe  
Pod względem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. 
Podłożem, na którym są układane, może być strop międzykondygnacyjny lub ułożona na 
gruncie płyta betonowa. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z 
trzech podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji 
(często kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki.  
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest 
przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, 
słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na 
mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia 
funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony 
gazobeton lub piasek). 
Izolacje podłogowe w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 

termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa.  
Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, 
przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę 
(podbudowę) pod warstwę użytkową czyli posadzkę.  
Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 

zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe.  
Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi 
powinny, oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkowania, spełniać także warunki 
estetycznego wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. 
Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na 
podłożu układa się:  
• warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad 
podkładu, o wytrzymałości 12-13 MPa,   
• warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o 
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa,   
• warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału 
posadzki,  
• warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub 
spoiwo bitumiczne),   
• lub zamiennie warstw ę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających". 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST B-00.00.00.”   
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STB-00. 00.00.   
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
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Dokumentacją Projektową i ST.   
2. MATERIAŁY   
ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYNIKAJĄ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO 
WYKONAWCZEGO.   
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów   
Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez 
producenta materiałów lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie 
wykonywana posadzka.: Wyniki pomiarów powinny by ć wpisane do dziennika budowy.   
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 2.2.3. Posadzki ceramiczne   
W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-
ISO. Dzielą one płytki wg:   
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi metodami; 
nasiąkliwości wodnej:   
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%),   
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 
10%). grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%).   
Płytki układać na klej przeznaczony do płytek gresowych, wodoodporny, elastyczny, do 
użycia na sztywnym podłożu.  
Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych: 

- nasiąkliwość wodna :  < = 0,05% 

- twardość powierzchni ( skala Mohsa):  8 

- odporność na plamienie:  odporna 

- ścieranie wgłębne:   max 130 mm3 

- klasyfikacja grupy przeciwpoślizgowej  min R10, w łazienkach R11 
Wg rys. R1, R4, R5 - projektuje się płytki gresowe posadzkowe jednobarwne ( w dwóch 

kolorach) o wym. 30x30, o powierzchni naturalnej, np. z kolekcji Kallisto-Opoczno. Płytki 

układać na klej przeznaczony do płytek gresowych, wodoodporny, elastyczny, do użycia na 

sztywnym podłożu. W miejscach narażonych na zalanie (myjki fryzjerskie, szafki z 

umywalkami, łazienki) zastosować powłokową izolację podpłytkową np. IZOHAN 

EKOFOLIA.  
Spoiny równe o szerokości dostosowanej do rodzaju płytki, wykonać z gotowej masy do 
spoinowania w kolorze jasno szarym. Materiały do przygotowania podłoża, kleju 

(wodoodpornego) i spoiny (w kolorze płytek) zastosować według systemu jednego 
producenta.  
Spoiny równe o szerokości dostosowanej do rodzaju płytki, wykonać z gotowej masy do 
spoinowania w kolorze jasno szarym. Materiały do przygotowania podłoża, kleju i spoiny (w 

kolorze płytek) zastosować według systemu jednego producenta.  
W pomieszczeniach układać cokoliki przyposadzkowe z płytek gresu, h=10cm, Stare cokoliki 

betonowe należy zbić. 

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach należy doprowadzić do wyrównania 
docelowych posadzek do jednego poziomu – likwidacja progów.  
W obrębie wpustów kratek podłogowych wyprofilować spadki.  
Fuga – dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np. 

Mapei nr 112,fugi zabezpieczyć płynem ochronnym np. DELFIN,  
Klej- klej do płytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o dużym natężeniu ruchu, 

Płytki i ich kolorystyka uzgodniona z projektantem i użytkownikiem .   
2.3. Składowanie materiałów 
Warunki składowania -produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 
Materiał najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Wykładziny 

w rolkach magazynowane i przewożone są w pozycji pionowej na paletach EUR. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych 

Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:  
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na 
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,   
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład 
pływający).   
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i 

drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą 

grubości zwykle 30-40 mm ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami 

metalowymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład 

należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w 

pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące 

powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle 

suchy, że umożliwia wykonanie posadzki.   
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej 

ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma 

wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być stosowany jako: 

podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających 

oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu może odbywać się na 

nim ruch pieszy już po 6 godzinach.    
5.2.2. Wykonywanie posadzek  

Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 

fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 

posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. Niezależnie od wykonania szczelin 

dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny być wykonane szczeliny 

przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm. 

Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim 

materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem , najczęściej na cienkiej spoinie 

grubości od 3 do 6 mm, w zależności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub 

zaprawy na podłożu rozprowadza się ją szpachlą lub pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 

8 mm. 

W obrębie kratek podłogowych wyprofilować spadki. 

Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, 

wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki 

tarakotowe..  
Posadzki – płytki  30x30 cm  
Należy wykonać cokoliki z płytek posadzkowych wys. 10 cm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”.   
6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem   
Sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru 
robót są dokumenty:   
 Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane 

niezbędne do wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być 
uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a 
udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez 
nadzór techniczny, dziennik budowy, certyfikaty lub świadectwa zgodności 
materiałów, 

 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg.   

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 

poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, 

od których jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych 

podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmuj ą badania materiałów, podkładów, 

warstw izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie 

prawidłowości wykonania posadzki.   
6.1.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych   
powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną i ST, podłoży, 

materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

techniczną i ST powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z 

projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.   
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów 
badań międzyoperacyjnych.   
Sprawdzenie materiałów powinno by ć przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności 
lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.   
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:  

- przyczepności okładziny,  

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego,  

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny,  

- prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m
2
 i m cokolika .  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze   
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotycz ące odbioru Robót podano w STB-00, 00.00 .  

2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   
8.2. Ustalenia szczegółowe dotycz ące odbioru robót  

Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 

sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub 

innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w 
budownictwie.   
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie 
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mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, 
powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.   
Odbiór poszczególnych etapów robót   
Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 

równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża 
lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych.   
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach 

robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy 

ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się:   
- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża,  

- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy   
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 

całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych.   
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:   
- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, - grubości podkładu w 

czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,   
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, 

badania należy przeprowadzać dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one 

wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2   
- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 
łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 

dokładnością do 1 mm,   
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 

mm,   
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 
płaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny,   
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.  

Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi 

z dokumentacją projektową.  
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.  
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki 

wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, 
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienni ku budowy lub protokołów odbiorów 

międzyfazowych.  
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne.  
Odbiór posadzki  powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,  

- równości za pomocą łaty kontrolnej,   
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomnicy,   
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,   
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki,   
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach 
kontrolnych pobranych w czasie   
wykonywania posadzki),  

- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp.,   
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- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
odchyleń od prostoliniowości, pomiar   
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, Gdy 

w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, należy 
przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania 

posadzki.   
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 ułożonej powierzchni posadzki z płytek i m cokolika, która 

obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu.  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

- oczyszczenie podłoża,  

- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.  
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 1998.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej  
PN-EN 98: 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni.  



 72 

 

B-10.03.00. CPV 45432111-5 

 

KŁADZENIE WYKŁADZIN PCV 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek z wykładziny PCV zgrzewanej.  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek obiektach wykładziny PCV zgrzewanej oraz wykonania 

uzupełnień po wykonanych pracach rozbiórkowych, przy stolarce drzwiowej.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.1. Wymogi formalne.  
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm.  
1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 

wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej 

mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały.  
Wykładziny PCV – homogeniczne  
W pomieszczeniach nr B05, B05a, B06, B106, B107, B108a i w korytarzu segm A IIp 
projektuje się homogeniczną, kalandrową, prasowaną, kompaktową, elastyczną wykładzinę o 

dużej zawartości czystego PCV.  
Wykładzina antystatyczna, o wzorze półkierunkowym, barwiona na wskroś, zabezpieczona 

systemem Evercare (wykładzina nie wymaga arylowania), o wyższej niż zabezpieczenia 
poliuretanowe odporności chemicznej i na zarysowania, o właściwościach bakterio i 

grzybobójczych.  
Wykładzina zgodna z normą PN-EN 649 (klasa 34-43, grupa T), klasyfikacja K5. 

Wykładziny PCV – antystatyczne  
W pracowniach informatycznych oraz w pom. B 08a i B07a projektowane są wykładziny PCW 

jednowarstwowe, w rolkach (2 m x 20 m) o właściwościach antyelektrostatycznych, oporności 

elektrycznej zapewniającej rozpraszanie ładunków elektrycznych (klasa DIF)  
(EN 1081 106 < R < 108) i odpowiadającej EN 649. Do zastosowań w pomieszczeniach z 

aparaturą elektroniczną i telekomunikacyjną, w pracowniach komputerowych, itp. 

Powierzchnia wykładziny obiektowej zabezpieczona systemem Evercare zapewnia lepszą 

higienę, konserwację i trwałość. np. Mipolam Accord EL7. Cokoły wys. 10 cm wywinięte na 

ścianę. Kolory i miejsce ułożenia do uzgodnienia z projektantem. 

3.SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.  
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4. TRANSPORT  
Wykładziny w rolkach magazynowane i przewożone są w pozycji pionowej na paletach 

EUR. Każda rolka jest opakowana papierem pakowym z naklejką firmową, rolki na palecie 

są nieruchomo zbandowane. Palety z całą zawartością są dodatkowo obłożone przemysłową 
folią termokurczliwą.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.   
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta   
5.3. Opis ogólny.  
5.3.1. Wykonywanie warstw podkładowych 

Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane:  
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na 
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu,   
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład 
pływający).   
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i 

drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą 

grubości zwykle 30-40 mm ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami 

metalowymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład 

należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w 

pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące 

powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle 

suchy, że umożliwia wykonanie posadzki.   
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej 

ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma 

wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być stosowany jako: 

podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających 

oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu może odbywać się na 

nim ruch pieszy już po 6 godzinach.   
Podkłady monolityczne i samopoziomujące należy wykonać zgodnie z odpowiednią 
specyfikacją dotyczącą podkładów ST B-03.00.00. i B-10.01.00.  
Posadzki z wykładzin rulonowych są jako jednorodne bez warstwy izolacyjnej. Układane na 
podłożu betonowym z masy samopoziomującej. Wykładzinę mocuje się za pomocą klejów 
dyspersyjnych (wykładziny o powierzchni do 20 m2 można układać za pomocą taśm 
dwustronnie klejących). Użytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. Układa się je 
w temperaturze powietrza min. 18°C.  
Nacięcie rowków poprzez frezowanie ręczne lub maszynowe i wykonanie spoin 
dwuskładnikową masą poliuretanową,  
W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać 

wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się równie ż układanie 

wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. W miarę możliwości rolki należy przewijać 

przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej 

warstwie. O wadach widocznych należy informować niezwłocznie jeszcze przed 
zamontowaniem wykładziny. 

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 

18°C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy 

rozłożyć je 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, stosuj się do 

wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy 
sznura spawalniczego.  
Trasowanie i przycinanie  
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Arkusz w czasie instalacji kurczy się na długości i rozszerza na szerokości. Z tego powodu 
przy docinaniu arkuszy należy uwzględnić dodatkową długość (około 10 mm na każdy metr 

długości arkusza), ale nie więcej niż 100 mm. 

Klejenie  
Klejenie stanowi podstawę doskonale ułożonej podłogi. Wykładzinę należy kłaść na ciągle 

mokry klej i dokładnie docisnąć do podłoża, zwłaszcza na brzegach. Następnie przy pomocy 

walca należy walcować powierzchnię najpierw wszerz, a potem wzdłuż arkusza oraz usunąć 

nadmiar kleju. Po instalacji należy się upewnić, że pomieszczenie jest dobrze wietrzone. 

Świeżo ułożona podłoga nie powinna być używana do momentu całkowitego wyschnięcia 
kleju, co w normalnych warunkach trwa dwa dni.  
Zgrzewanie  
Po wyschnięciu kleju (z reguły następnego dnia), podłogę można zgrzewać. Zgrzewanie ma 
na celu uzyskanie efektu dekoracyjnego bądź idealnie higienicznej podłogi.  

 używać dyszy do szybkiego zgrzewania o średnicy 5 mm 
 temperatura zgrzewania: 350 °C  

6.KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować:  

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

 sprawdzenie wykonania podkładu, 
 sprawdzenie poprawności wykonania posadzki. 

7. OBMIAR ROBÓT   
7.1 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B-00.00.00 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze  
7.3 Jednostki  obmiarowe: 

1 m
2
 – powierzchnia posadzki 

1 m  -  długości progów  i spawów  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór posadzki powinien obejmować:  
1.Sprawdzenie zgodności dokonanych robót z dokumentacją projektową.  

2.Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)  
3.Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy.  
Odbiór posadzki:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
 sprawdzenie połączenie posadzki z podkładem, 
 sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4 cm wg wskaza ń 

Inspektora Nadzoru, 
 sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i 

wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a 

szerokości szczelin szczelinomierzem, 

 oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów. 
 sprawdzenie grubości - wyżej określono sprawdzenie grubości, oddzielne bada 
się grubość warstw podkładowych a grubość materiału bada się zgodnie 
dokumentacją techniczną i ustaleniami producenta -certyfikaty 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić powierzchnię poziomą lub o 

określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych 

jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. 

Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być 
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większe niż+/- 5mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować 

zaniku założonego w projekcie spadku.  
Powierzchnie z wykładzin PCV muszą być bez śladów mechanicznych zarysowa ń, 

uszkodzeń i przebarwień. Powierzchnie równe bez zmarszczeń i pęcherzy. Styki klejenia 

pomiędzy płaszczyznami muszą być niewidoczne.  
8. PODSTAWY PŁATNOŚCI   
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B-00 .00.00 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m
2
 powierzchni posadzki , która obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu. 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
 oczyszczenie podłoża, 
 ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 
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B-11.00.00 CPV 45442100-8  

 

ROBOTY MALARSKIE  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych budynku, zabezpieczenia ścian 
lakierami , malowania grzejników i instalacji c.o. i obudów.  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich wewnętrznych .  
1.3. 1Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.   
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących 

zasad:   
- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie 

ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 

bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji,   
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 

stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym,   
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 

farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 

stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 

wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 

grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru,    
- nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka , jak związki chromu, 
ołowiu, fluatów.   
2. MATERIAŁY  

2.1. Malowanie 

Przed malowaniem  ściany należy oczyścić i wyrównać gładzią szpachlową.  
W pomieszczeniach gdzie nie projektuje się płytek ściennych oraz ściany powyżej płytek 

należy pomalować farbą lateksową w 1 kl. odporności na szorowanie na mokro, satynowo-

matową, nie zawierającą składników powodujących „fogging”, posiadającą atest PZH, w 

kolorach jasno-pastelowych.. Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem i dyrekcją 
placówki.   
Sufity malować emulsjami akrylowymi, paroprzepuszczalnymi, posiadającymi atest PZH, w 
1 klasie odporności na szorowanie na mokro, matowe, na biało.   
2.2. Powłoki zabezpieczające    
Lamperie do wys. 1,6 m wykonać poprzez nałożenie warstwy lakieru akrylowego (mat) w 
celu wzmocnienia powłoki oraz ochrony przed zabrudzeniami.  
Grzejniki i rury c.o. malować farbami wodorozcieńczalnymi, na spoiwie akrylowym, lub 
lakierami akrylowymi szybkoschnącymi, odpornymi na wysoką temperaturę, nieżółknącymi 
pod wpływem ciepła. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB-00.00.00 .  
3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich  
Agregaty malarskie– urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, 
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni 

Pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania  
3.2.1. Malowanie pędzlem  
Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem 

schnięcia oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą 

techniką są farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.  
Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie 

(krzyżowo), nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, 
olejne i alkidowe nakłada się równie ż w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie 

wcierając w podłoże.  
Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych należy na 

ograniczonej powierzchni najpierw nałożyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko 

zachodzącymi na siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku 

poziomym. Kolejną warstwę nakłada się od góry do dołu, lekko dociskaj ąc pędzel i 

odrywając go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pędzlem 

zminimalizować powstawanie śladów przejść pędzla, można stosować wyrównywanie 

powierzchni płaskim pędzlem.  
Szybko schnące i zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, 

chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel należy 

nabierać większą ilość farby (lub lakieru) i nakładać ją równomiernie na podło że, bez 

wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, gdyż można doprowadzić do 

rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko 

schnącymi pędzel należy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyć 

w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć 

ponownie wodą z mydłem.  
3.2.2. Malowanie wałkiem  
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi się farby alkidowe, olejne, 

uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o długim włosiu, 

których u życie zapewni pomalowanie zagłębień podłoża. Farby rozpuszczalnikowe nanosi 

się wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gąbki. Przy malowaniu wałkiem 

jest niezbędna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie części: wanienkę, do której wlewa 

się farbę, oraz żebrowaną pochyłą płaszczyznę, na której można odcisnąć nadmiar farby 

(niektóre tacki zamiast płaszczyzny żebrowanej mają specjalną siatkę). 

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza się w farbie, a następnie 

przetacza się go po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasączenia go 

farbą oraz odciśnięcia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po malowanej 

powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po 

pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku 

prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem dość trudno rozprowadza się wyroby 

schnące fizycznie i zawierające agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe 

chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierać większą ilość farby i nakładać ją 

równomiernie na podło że, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, 

gdyż może to doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie 

malowania farbami szybko schnącymi wałek co pewien czas (określony przez producenta 

wyrobu) należy dokładnie umyć w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), 

wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy 

użyciu wałka. Trudności pojawiają się także przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich 

wyrobów szybko schnących.  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST B-00.00.00. 



 78 

 
4.1. Warunki transportu  
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 

układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.  
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym.  
4.2. Warunki składowania  
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 

działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 
120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STB-00.00.00 .  
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą 

ochronę podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz s przyjać uzyskaniu 
efektu dekoracyjnego. Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania 

podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii 
malowania  
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:  
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 

cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i 
głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania 

jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych),   
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,  

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),   
- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 
tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można 

malować podłoża po 7 dniach,   
- suche – badanie wilgotno ści podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami 

wskaźnikowymi Hydrotest.   
Warunki przystąpienia do robót  

Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po 

wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 

Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i o statecznym umocowaniu wszystkich 

elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. 

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie 

może nastąpić spadek poniżej 0°C.  
Farbą silikonową można malować w temperaturze -5°C. 
Optymalna temperatura:  
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C,   
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, 
lecz by w ciągu doby nie   
następował spadek temperatury poniżej 0°C,   
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. 
+15°C.   
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 

wodorozcieńczalne, tj. klejowe,   
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz 
chemoutwardzalne powinny być transportowane   
i przechowywane w temperaturze +5°C.   
Przygotowanie powierzchni pod malowanie   
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej 
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naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek 
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do 

zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem   
Powierzchnia betonu i żelbetu:   
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełni ć zaprawą cementową z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równo ści,   
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą.   
Podłoża tynkowe:   
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych 

podłoży - zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),  

b) powierzchnie tynku oczyścić,  

c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych,   
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i 

uzyskania gładzi gipsowych należy zagruntować:   
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,  

b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,   
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego 
mydła (1-3%) pod drugą i   
następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym),  

d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp.   
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,   
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą 
emulsyjną (farba: woda = 1:6) -   
pod malowania farbami emulsyjnymi.   
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych :  
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków  żywicy,  

b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,  

c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym,  

d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.   
5.4. Prace przygotowawcze do malowania  

5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń   
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki 
materiałów, sprzęty itp. Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura 
łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.   
Przygotowaniu pod malowanie należy uwzględnić wykonanie gładzi gipsowych.  

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków   
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od 

rodzaju tynku i farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych 

czynności. Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu 

usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed 

malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany (równie ż działowe), zwłaszcza   
przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny 

wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie należy stosować do tego celu mas silikonowych, 
ponieważ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia tynków należy 

wypełnić gładzią tynkową.   
5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków   
Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie 

powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z kurzu, usunięcia niepotrzebnych 

gwoździ, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku mas ą szpachlową, a drobnych pęknięć 

elastyczną masą akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane farbą klejową lub 

warstwa farby na ścianie jest zbyt gruba, należy ją bezwzględnie usunąć.   
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc. 
roztworem wodnym mydła szarego.  
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Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, należy wygładzić najpierw szpachlą tynkarską, a 
potem wymalować tak jak nowy tynk.   
Wygładzać ściany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi można wyłącznie w 

pomieszczeniach nieulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą olejną 

najlepiej jest przetrzeć papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową warstwę 

farby. Jeżeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być naniesiona farba emulsyjna, farbę 

olejną należy usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do usuwania farb olejnych , 

co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, źle 

izolowanych, źle wentylowanych i przemarzających dość często na malowanych ścianach 

pojawiają się wykwity pleśni (czerniejąca farba) niedające się zamalować. Wkrótce po 

malowaniu pojawiają się na nowo i są bardzo szkodliwe dla osób przebywających w tych 

pomieszczeniach. Należy bezwzględnie zniszczyć ewentualne występujący grzyb w miejscu 

jego występowania.   
Jeśli zainfekowane powierzchnie są już suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby aż do 
tynku, następnie powierzchnię pokrywa się środkiem impregnującym przeciwgrzybicznym 

(preparat musi mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń).   
Stosując impregnat, należy przestrzegać ściśle instrukcji użycia. Następnie uzupełnia się braki 

tynku i tak przygotowaną powierzchnię maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, 

zawierającymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi środki niedopuszczające do rozwoju 
mikroorganizmów.   
5.5. Wykonywanie powłok malarskich  

5.5.1. Zalecenia ogólne   
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej.  

Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i 

wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć 

odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - 

wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w 

stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; 

pozostałe farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy 

malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. 

Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć 

pędzla był prostopadły do ściany z oknem  
- przy malowaniu sufitu lub do podłogi  

- przy malowaniu ścian.  
5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi  
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek 

niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją 
dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba.  
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. 

Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. F arb 

do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach 

tych wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne 

można stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby 

przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd 

wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być 

stosowane do wnętrz.  
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie 

podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do 

farby, a do drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 

h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. 

Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok 

emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się 

powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych.  
5.5.8. Malowanie farbami lateksowymi  
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przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z 
zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbę lateksową nakładać 2-krotnie w 

odstępach 24h. Powłok lateksowych nie można wykonywać na słabych podłożach  
5.5.9. Malowanie farbami akrylowymi do posadzek  
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem 
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego 
koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać  
suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio 
zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.  
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do 

gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb 
nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na  
warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. Malowanie można wykonywać 

jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 

Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:  
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, 
tj. przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, 

emalia),   
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic 
syntetycznych,  
c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i 
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne 
pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu 
warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne”.  
6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 
(w temperaturze  +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%):  
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach,   
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 
wcześniej niż po 14   
dniach.   
Badania obejmują sprawdzenie:  
• wyglądu zewnętrznego,  

• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,  

• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.   
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie po włoki 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.   
Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:  

a) jakości materiałów malarskich,   
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,  
c) stopnia skarbonizowania tynków,   
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 
schnięcia powłok.   
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
f) sprawdzenie czystości,   
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
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powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.   
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do 
dziennika budowy.   
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok  
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie 

i reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez 

smug, plam, spękań, łuszczenia.   
Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na 

szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów,  śladów pędzla, spękań, łuszczenia i 

odstawania od podłoża.  

Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów 

pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć 

jednolity połysk.  
7. OBMIAR ROBÓT  

W m
2
 powierzchni.  

8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.2.1. Odbiór podłoża  
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. 5.2 i 5.3.. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  
8.2.2. Odbiór robót malarskich  
• 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.   
• 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 by ć każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawi ć przy odbiorze robót; 
-Zatwierdzoną dokumentację techniczną  
-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 

wykonanie każdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie 

- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów  
8.4. Ocena końcowa  
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.  
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje si ę za 

niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z 

projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości 
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lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 

sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te 

mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.  
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni malarskiej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu.  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

- oczyszczenie podłoża,  

- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budo wlano-montażowych. Tom I 
Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27 ).  
Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja 
nr 351/98. ITB, Warszawa1998.  
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy  
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagani a i badania przy odbiorze PN-
72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych  
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  
malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz PN-C-81914:2002 Farby 

dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.  
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B-17.00.00.     CPV45450000-6 

 

ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE 

INSTALOWANIE RÓŻNYCH WYROBÓW I ELEMENTÓW ORAZ 

WYPOSAŻENIA  

blat pod umywalki, wyposażenie sanitariatów  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru instalowania różnych wyrobów i elementów: 

- montaż blatu przyściennego pod umywalki i zlew w pracowni fryzjerskiej 

- elementy wyposażenia sanitariatów w segm. C i D, 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 

w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie oraz 

montaż elementów wyposażenia.  

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Montaż blatu oraz wypoazenie łazienek powinno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 

sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 

zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 

po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Blat pod umywalki – płyta MDF impregnowana p/wilgociowo, lakierowana, gr. 24mm 

Wyposażenie sanitariatów; 

- pojemnik na mydło w płynie (z pierwszym wkładem), np. firmy Merida 

– pojemnik na papier toaletowy, np. firmy Merida 

- lustra 60x60 cm sfrezowane , zlicowane z płytkami - WC personelu+ WC dziewcząt, WC 

chłopców 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 

rodzaju robót. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Opis ogólny. 

Przewiduje się mocowanie elementów naściennych oraz montaż mebli. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 

7.1. Jednostką obmiarową jest wielkość w m2 lub szt, kpl.. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

- jakość użytych materiałów, 

- zachowanie pionu i poziomu, 

- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

- zamocowanie elementów do podłoża, 

- trwałość połączeń elementów , 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B-00.00.00. 

Płaci się za ustaloną ilość m wykonanej barierki lub szt , kpl, która obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

dostarczenie materiałów i sprzętu. 

obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

oczyszczenie podłoża, 

montaż elementów i wyposażenia  

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- DZ. U. nr 75/2002 „ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.” 

 


