
1 
 

Nazwa inwestora 
i adres 

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, 

ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

Nazwa obiektu i 
lokalizacja 

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, 

ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

Stadium 
dokumentacji 

SPECYFIKACJA    TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ZADANIE NR 4 – REMONT SZATNI, SALI W2. 
KORYTARZA PRZYLEGAJ ĄCEGO DO SZATNI W 
WARSZTATACH SZKOLNYCH ORAZ DEMONTA Ż I 
MONTA Ż DRZWI WEJ ŚCIOWYCH DO WARSZTATÓW 

 imię i nazwisko data podpis 

 mgr inż.Radosław Mikołajec Sierpień 
2015 

 

 

 

Spis treści
I. CZĘŚĆ OGÓLNA................................................................................................................................................2 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ........................3 
B.01.00.00 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH (CPV 45111100-1) .............................................11 
B.02.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6) .............................................................................13 
B.03.00.00 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ( CPV  45453000-7) ...............................................18 
B.04.00.00 STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4) ..............................................................................23 
B.05.00.00 TYNKI (CPV 45410000-4) .................................................................................................................26 
B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3).....................................................................................31 
B.07.00.00 POSADZKI (CPV 45430000-0)..........................................................................................................35 

 

 

 



2 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. INFORMACJE WST ĘPNE. 

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą : 

ZADANIE NR 4 – REMONT SZATNI, SALI W2. KORYTARZA 
PRZYLEGAJ ĄCEGO DO SZATNI W WARSZTATACH SZKOLNYCH ORAZ 
DEMONTA Ż I MONTA Ż DRZWI WEJ ŚCIOWYCH DO WARSZTATÓW 
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót 
przewidywanych do wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

1.2. Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

• umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, 

• projekty wykonawcze obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez 
AGPROJEKT S.C. BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO I USŁUG 
GEODEZYJNYCH 44-200 RYBNIK, UL.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

• ogólną charakterystykę obiektu 
• inwentaryzację budowlaną obiektu 
• przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w 

kolejności technologicznej ich realizacji 
• katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2012.462) 

• Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 
16.12.2002 z późn. zm./ 

• Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych  /Dz.U.Nr.19 poz.177 z 
późn. zm. ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 
1537/. 

 

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.  

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 
jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę:  
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„ZADANIE NR 4 – REMONT SZATNI, SALI W2. KORYTARZA 

PRZYLEGAJ ĄCEGO DO SZATNI W WARSZTATACH SZKOLNYCH ORAZ 
DEMONTA Ż I MONTA Ż DRZWI WEJ ŚCIOWYCH DO WARSZTATÓW ”. 

 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 
a) roboty rozbiórkowe: 
- skucie  tynków. 
b). Roboty budowlane obejmujące: 
- wymiana bocznych drzwi , 
- wykonanie podłogi z płytek cermaicznych, 
- malowanie ścian i sufitów, 

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej, stanu 
porea1izacyjnego -należy do obowiązków Wykonawcy 
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - 
należy do obowiązków Wykonawcy . 
c) uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

2.4. Informacje o terenie budowy. 
2.4.1. Lokalizacja. 

Remontowany obiekt usytuowany jest przy ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny 

2.4.2. Dane ogólne: 
Budynek użyteczności publicznej, szkolny. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: 
• elektryczną i  teletechniczną, 
• wodno – kanalizacyjną, 
• centralnego ogrzewania, 
• wentylacji grawitacyjnej. 

2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 
• projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy, 
• projekt organizacji robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty 
winny uzyskać akceptację Inwestora. 

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia) 
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        B.00.00.00 WYMAGANIA WSPÓLNE (CPV 45200000-9) 
 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowo-budowlanych termomodernizacji budynku SP1 w Łaziskach Górnych. 

1.2. Podstawa opracowania 
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. 

1.3. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: 
- obowiązujących PN,  
- przepisach prawa budowlanego, 
- atestach, 
- świadectwach dopuszczenia, 
- aprobatach technicznych, 
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
- literaturze technicznej. 

1.4. Wspólne wymagania dotyczące robót. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które 
są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. 
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 

• dokumentację projektową, 
• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

1.4.2. Obowiązki Wykonawcy. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i 
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych 
punktów i poziomów odniesienia. 
2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program 
realizacji robót. 
3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację projektową, 
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje 
się, że wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności: 

1. Specyfikacja Techniczna 
2. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant –
Wykonawca robót 
3. Dokumentacja Projektowa. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za 
wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji 
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wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane elementy budynku nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość 
elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w 
zadowalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W 
miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru 
materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 
lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. 
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców. 
6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru 
7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w 
okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a 
w tym: 
• utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 
• właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym 
jako rezultat niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników 
wykonawcy. 
10.Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać 
roboty do czasu dalszych decyzji. 
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
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dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie 
personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

2. MATERIAŁY.  
2.1 Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka 
deklarację na swoją odpowiedzialność. 
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady 
obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i 
paliw. 
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod 
względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy 
przerwać. 
Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu na co najmniej trzy tygodnie przed 
planowanym rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych materiałach, certyfikaty i 
aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów budowlanych. Wszelkie materiały i 
urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
wyborze materiału.  
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora . 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Stosowanie materiałów równoważnych 
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w 
dokumentacji projektowej lub technologią równoważną. W przypadku wystąpienia 
możliwości zastosowania równoważnego rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
spełniającego warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY  
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien 
gwarantować jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu 
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 

4. TRANSPORT. 
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 
1. Szczególna uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków 
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wełny mineralnej. 
2. Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju 
przewożonego ładunku. 
3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także 
w jego granicach. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, 
dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów 
robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót. 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, 
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów. 

5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, 
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy : 
dziennika budowy, 
księgi obmiarów, 
dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych, 
certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, 
dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbioru robót. 
Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane 
przez Wykonawcę i Inwestora. 

5.1.1. Dziennik budowy 
jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w 
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby 
dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy 
instytucji, którą reprezentuje.  
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: 
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych. 
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 

5.1.2. Księga obmiaru 
jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru 
prowadzi kierownik budowy. 

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 
odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
projektu organizacji robót, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem. 
 Projekt organizacji robót powinien zawierać : 

• opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów 

technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 
• opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy : 
• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 
• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które 

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 
• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby 

mogła być zapewniona rytmiczność robót, 
• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 
• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, 

która pozwoli zrealizować je w sposób płynny. 
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Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi 
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 

6.2. Koszty badań kontrolnych. 
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. 
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor. 
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów 
Rzeczowych. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty 
podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez 
Inwestora. 

8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu 
inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania 
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budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 
dokumenty : 

• dokumentację projektową i ST, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy, księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych 
• dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 
• opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badan i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
• dokumentację powykonawczą, 
• operat kalkulacyjny. 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są 
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz 
oględziny podczas dokonywania odbioru. 
Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary 
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez 
komisję odbioru. 
Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i 
pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 
109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, 
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 
80, poz. 718))  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)  
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 
163) z pózn. zmianami)  
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 
627) wraz z przepisami wykonawczymi  
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z 
przepisami wykonawczymi  
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041).  
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT  

B.01.00.00 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH (CPV 451 11100-1) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności rozbiórek 
występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.00.00. – Rozbiórki: 
B.01.01.00. - Rozbiórki obiektów kubaturowych: 
- rozebranie rynien i rur spustowych, 
- rozbiórka daszku i schodów betonowych, 
- wykucie gniazd, bruzd, i otworów w ścianach z cegły, 
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- demontaż instalacji CO i osłon grzejników 
B.01.02.00. - Rozbiórki obiektów powierzchniowych: 
-  rozebranie obróbek blacharskich, 
- skucie tynków, 
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej,  
B.01.03.00. – Wywóz elementów z rozbiórek na wysypisko. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

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

2. MATERIAŁY  
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie 
wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje 
teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

5.2.1. Wymagania szczegółowe 
Pokrycie dachowe i elementy obróbek blacharskich rozbierać ręcznie. 
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem. 
Posadzki, tynki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza obręb budynku lub 
bezpośrednio na teren wysypiska. 
Materiały i elementy budowlane przeznaczone do ponownego montażu należy demontować z 
należytą starannością i zabezpieczyć do czasu ponownego montażu. 
Ewentualne dodatkowe materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania 
zakwalifikuje Inżynier. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: 

• rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.,m3] 
• dla pokrycia, posadzek, tynków [m2], 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

B.02.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych z cegły ceramicznej klinkierowej, pełnej i dziurawki, oraz 
pustaków betonowych wentylacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczna. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły tzn.: 
B.03.01.00. przymurowania otworów okiennych 
B.03.02.00. nadmurowania kominów 
B.03.03.00. nadmurowanie ścianki na zadaszeniu nad wejściem głównym 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 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. 
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2.1. Wyroby ceramiczne. 
2.1.1. Cegły budowlane pełne klasy 15. 
Wytrzymałość na ściskanie 15MPa 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu Przy odbiorze cegły na budowie należy skontrolować: 
zgodność klasy z wymaganiami projektowymi, 
wymiary, kształt, odporność na uderzenia, pęknięcia. 
Wstępnie klasę cegieł można ustalić, sprawdzając tzw. liczbę cegieł połówkowych. Liczba 
cegieł pękniętych całkowicie lub z pęknięciem ponad 6cm na całej grubości cegły nie może 
przekraczać 15% dla klasy 5 oraz 10% dla pozostałych klas. 
Odporność cegły na uderzenia cegła wykazuje jeżeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegły nie 
rozpada się. Liczba cegieł rozbitych przy tym badaniu nie może przekraczać: 
na 15 sprawdzonych cegieł - 2 szt., 
na 25 sprawdzonych cegieł - 3 szt., 
na 40 sprawdzonych cegieł - 5 szt. 
Nasiąkliwość cegieł nie powinna przekraczać: 
22% dla klasy 20 i 15, 
24% dla klasy 10. 
Dla ścian zewnętrznych należy stosować cegłę o nasiąkliwości niższej od 16%. 
Cegła przeznaczona do murów tynkowanych powinna być zbadana na zawartość soli 
rozpuszczalnych. Po badaniu na cegłach nie powinny występować wykwity i naloty. 
 
2.1.2.Cegła dziurawka klasy 50 
· Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
· Masa 2,15-2,8 kg 
· Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
· Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
· Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
· Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
· Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C 
i odmrażania 
- brak uszkodzeń  po badaniu. 
 
2.2. Zaprawy. 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy zgodne ze sztuką budowlaną. 
Ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg. PN-90/B-14501. 
Przygotowane zaprawy powinny być wbudowane w czasie nie przekraczającym dla zapraw: 
cementowych - 2 godz., a dla cementowo-wapiennych - 3 godz. Zaprawy do robót murowych 
wykonywać na bazie piasku rzecznego oraz cementu portlandzkiego marki 25 do 35 z 
dodatkami. Sposoby kontroli, badań i składowania cementu określono w szczegółowej ST dla 
betonu. Magazynowanie wapna - tak jak cementu. 
Do zapraw cementowo-wapiennych stosuje się dodatek wapna: sucho gaszonego lub w 
postaci ciasta wapiennego. 
Zaprawy przygotowuje się mieszając cement i piasek na sucho i dodaje się wody do 
uzyskania właściwej konsystencji. 
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W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza się w wodzie ciasto 
wapienne - w odrębnym pojemniku, następnie tak przygotowana masę płynną dodaje do 
mieszanych składników suchych. 

3. SPRZĘT. 
Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny, 
sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, 
rusztowania warszawskie. 
Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie 
niewielkich ilości zapraw przez wymieszanie ręczne. 

4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały sypkie należy 
transportować samochodami samowyładowczymi. Pozostałe materiały samochodami 
skrzyniowymi i dostawczymi. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wstęp. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO. 

5.2. Mury z cegły lub pustaka. 
Mury należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wiązania cegieł zgodnie z technologią 
robót murarskich, min.: 

• układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla 
muru z cegły, 

• spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się 
mijać co najmniej o 6cm, 

• grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin 
pionowych 10 mm (od 5 do 15mm), 

• spoiny powinny być wypełnione "na pełno", a w murach przeznaczonych do 
tynkowania dopuszcza się braki wypełnienia na głębokość 5-10 mm, 

• mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, różnice w 
wysokości nie powinny przekraczać 4m dla murów z cegły, 

• 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, 

• wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
• roboty prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami 
oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów oraz zgodnie z zasadami 
ogólnymi podanymi w STWO. 

6.1.1. Zgodność z dokumentacją. 
Roboty murowe z cegieł powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od ustaleń powinny być uzgodnione z 
nadzorem technicznym. 

6.2. Badania. 
6.2.1. Program badań. 
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 

6.2.2. Warunki przyst ąpienia do badań. 
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 badań technicznych przy odbiorze powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca 
jest zobowiązany przedstawić: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

6.2.3. Opis badań. 
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. 

6.2.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów 
otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i 
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalowa z podziałką 
centymetrowa, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałka 
milimetrowa. Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów z trzech miejsc. 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia 
oscieżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 
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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-10024. 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2m oraz przez pomiar 
wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do l mm. 
Dla murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na całej 
długości ściany z cegieł nie może przekroczyć 10mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 
przymiarem z podziałka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1 m 
3mm dla murów z cegły, a na wysokości kondygnacji 6mm. 
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata kontrolna lub 
poziomnica wężowa. Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m -l mm dla cegieł. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. 
Prześwit w odległości l m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać wartości 
podanej w normie. 

6.2.5. Ocena wyników badań. 
Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań 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 badań. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Wg wymagań wspólnych 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami inspektora. 
Odbioru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów 
związanych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. 
[2]PN-68/B-I0020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3]PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny. 
[4]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki. 
[5]PN-65/B-14503 - Zaprawy 
[6]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
[7]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r 

B.03.00.00 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ( CPV  45453000-7) 

1. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych i renowacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 
odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1. 

1.4. Ogólny zakres robót 
B.05.01.00 - renowacja stalowych słupów i balustrad, 
B.05.02.00. wymiana i wykonanie nowych balustrad. 
B.05.03.00. wykonanie osłon na grzejniki. 
 
1.4.1 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w części ogólnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
 
Stalowe elementy profilowe  (za wyjątkiem przeznaczonych do zabetonowania) 
zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbą podkładową chlorokauczukowa. 
Podstawowym materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót objętych niniejszą 
specyfikacją jest stal kształtowa, która powinna spełniać wszystkie wymagania określone 
normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. 
Przytoczone normy określają nie tylko kształt, przekrój, wagę poszczególnych rodzajów stali, 
ale również określają długości minimalne i maksymalne, jakie można stosować do 
wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia. 
Materiały konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogą posiadać wżerów i ubytków 
powierzchniowych, głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni 
materiału, nie mogą również zawierać zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych. 
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych. 
W trakcie montażu elementów stalowych przestrzegać: 

· stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów 
układanych, 
· przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu, 

Materiałami do renowacji powierzchni stalowych stosowanymi przy wykonywaniu robót 
objętych specyfikacją są: 

· piasek filtracyjny, 
· farby podkładowe, 
· farby nawierzchniowe, 

Materiały stosowane do realizacji robót powinny spełniać stawiane im wymogi i posiadać 
odpowiednie certyfikaty określone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiały 
nie posiadające takich certyfikatów mogą być stosowane pod warunkiem, że przed ich 
zastosowaniem przeprowadzone zostaną odpowiednie badania laboratoryjne i zostaną im 
wydane odpowiednie zaświadczenia, które inspektor uzna je w pełni wiarygodne i 
dopuszczające do stosowania. 
Ewentualne zamiany będą dopuszczone tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z 
inspektorem, projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatów i dopuszczeń. 
Każdorazowo zamiana taka powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty montażowe mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź 
ręcznie. 
Podstawowy sprzęt do montażu to spawarki i żurawie montażowe. 
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Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje się przy zastosowaniu 
następującego sprzętu: 

• piaskarki, 
• sprężarki powietrza, 
• urządzenia do malowania hydrodynamicznego. 

Stosowany sprzęt musi mieć odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporażeniowe. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
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. 
Materiały służące zarówno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak też materiały 
przeznaczone do zabezpieczania antykorozyjnego transportowane są samochodami 
dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o średniej ładowności. 
Materiał transportowany jest głównie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w 
czasie transportu nie powinien być układany wielowarstwowo, gdyż mogłoby dojść do 
uszkodzenia pojemnika. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2  Wymagania szczegółowe 

Cięcie. 
Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 
nacieków i rozprysków metali po cieciu. 

Prostowanie i gięcie. 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny występować rysy i 
pęknięcia. 

Składanie zespołów. 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej 
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy 
powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania 
odpowiednich połączeń. 
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5.3  Szczegółowe warunki wykonania powłok. 
Warunki techniczne, jakie powinny spełniać powierzchnie konstrukcji stalowych przed 
przystąpieniem do znakowania ich określają normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053. 
Wszystkie prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego można 
wykonywać jedynie na elementach, które poddane zostały uprzednio badaniom pod katem 
prawidłowości ich wykonania, i dla których dokonano wpisu do dziennika lub podpisano 
protokół odbioru, dopuszczający do eksploatacji. 
Wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone, gdy 
temperatura otoczenia miejsca pracy mierzona termometrem rtęciowym o podziałce 0,5°C 
wynosi co najmniej +5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie słoneczne 
lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotność względna 
powietrza mierzona hydrometrem o różnicy wskazań ±5% nie przekracza 85%. Czyszczenia i 
malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywać w czasie występowania opadów 
atmosferycznych, mgły i w pobliżu źródeł wydzielania pyłu. W godzinach rannych 
czyszczenie i malowanie należy rozpocząć po wyschnięciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, 
a w godzinach popołudniowych zakończyć przed wystąpieniem rosy. 
Oczyszczone powierzchnie przed upływem 6 godzin od czasu zakończenia czyszczenia 
należy pomalować warstwą farby podkładowej. Gdyby w przerwie pomiędzy czyszczeniem a 
malowaniem wystąpiła wilgoć na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnięciu operacje 
czyszczenia wykonać ponownie. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne pkt. 6. 

6.2. Badania w czasie odbioru 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. Sprawdzeniu jakości 
podlegają : 
- wbudowane materiały, 
- wykonanie elementów przed ich zamontowaniem, 
- gotowa konstrukcja. 
- jakość powłok lakierniczych. 

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji oraz odchyłki montażu przyjąć wg PN96/B-
06200 
Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót związanych z renowacją i wykonaniem balustrad są: 
- dla elementów podlegających renowacji – mb, 
- dla elementów wykonywanych – masa konstrukcji w kg, 
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7.2. Ilość robót 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wizji lokalnej 
na obiekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 
wyniki. 

8.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić  zgodność wykonania z niniejszymi ST w 
zakresie: 
- wyglądu zewnętrznego, 
- jakości powłok malarskich, 
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg. PN-H-
97052. 
Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób 
wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok. 
Pomiar grubości powłok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 należy wykonywać co najmniej w 
czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych. Na każdym z badanych 
elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej, a 
tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejszą,  ale nie więcej niż 20% od grubości 
wymaganej. Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować 
pomiar grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach 
zlokalizowanych blisko krawędzi elementów. 
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana 
powtórnie. 
Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania prac oraz 
stan końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość wyszczególnioną w punkcie 7.1 

10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonanie. 
[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 



23 
 

[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych powłok. 
[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 
do malowania 
[7]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. 

B.04.00.00 STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany okien i drzwi na nowe  z pcw  

1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania: 
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wyrób do stosowania w 
Służbie Zdrowia 
- Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczającą 
stosowanie wyrobu w budownictwie. 
- Atest bezpieczeństwa Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie. 
 
1.3. Zakres robót objęęęętych SST. 
/ kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień/ 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 
1.Ręczne wykucie z muru ościeżnic okiennych PCV i drewnianych. 
3. Wywóz okien, drzwi  i pozostałych odpadów budowlanych na wysypisko i ich utylizacja. 
4. Wykonanie nowych okien i drzwi z pcw wysokoudarowego, profile 5 komorowe,   
5. Szklenie okien, drzwi szybą podwójną zespoloną o podziale 4-12-4 z wypełnieniem 
argonem, 
6. Montaż okien, drzwi w ścianach z cegły i betonu. 
7.Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą tynkarską. 
11. Obrobienie ościeży po demontażu stolarki. 
12. Uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach. 
1.4. Okreśśśślenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w części ogólnej. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
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2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 
materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu 
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/ 
Wykonawca  zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość.  
Zabudowaniu podlega kompletna stolarka okienna wraz z parapetami zewnętrznymi: 
- okna i drzwi z wysokoudarowego PCV , klasa A, w kolorze białym, profile 4-5 komorowe 
- wzmocnienia z kształtowników stalowych, 
- w oknach wkłady szybowe jednokomorowe 4-12-4 , U=1.0, w drzwiach panele z pianki 
poliuretanowej, 
- okucia obwiedniowe Maco, Siegenia lub równoważne, 
 
2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania i projekcie technicznym. 
2.3. Składowanie elementów. 
Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Wyroby układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  , zarówno w miejscu tych robót , jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych  oraz w czasie transportu , załadunku i 
wyładunku materiałów  itp. 
 
4. TRANSPORT. 
Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą oraz projektem 
indywidualnym. 
Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Demontaż okien drewnianych, okien i drzwi aluminiowych oraz parapetów wewnętrznych 
i zewnętrznych, 
5.2. Przygotowanie ościeży. 
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki ościeża oczyścić, ewentualnie naprawić. 
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5.2.2 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 
Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie punktów zamocowań 
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań w nadprożu i progu Po bokach 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 10 po 2 po 3 
 
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej PCV. 
W   przygotowany otwór okienny  wstawić ramę okienną na podkładkach lub 
listwach. Ramę ustawić, sprawdzić pion i poziom, zaklinować. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m, a 3 mm 
na wysokości całego okna. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Po ustawieniu ramy w otworze osadzić w ościeżach kotwy mocujące w ilości podanej w 
tabeli. Szczeliny między ościeżem i ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym ( pianką 
montażową) dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Szczelina pozostająca do wypełnienia ( luz montażowy) nie powinna być mniejsza niż 1cm i 
większa niż 3 cm na stronę. 
W następnej kolejności należy zawiesić skrzydła okienne oraz okno zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Obróbkę ościeży okiennych wykonywać po całkowitym wyschnięciu pianki montażowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu 
użytkowego . 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”. 
-kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną  
-kontrola kompletności wymaganych atestów  
-kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów 
oraz ich kompletności. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
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- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic,  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatności podlega  ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych 
w dokumentacji. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- demontaż starej stolarki wraz z utylizacją, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbką, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- tynkowanie  ścian wewnętrznych w pomieszczeniach. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych) 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
 

B.05.00.00 TYNKI (CPV 45410000-4) 

1. WSTEP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
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1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczna. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
B.09.01.00 Tynki wewnętrzne. 
B.09.02.00 Tynki mozaikowe 
 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów 
(piasek drobnoziarnisty 0,25mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0 mm), 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrata stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania” należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

5.2. Wykonanie tynków wewnętrznych 

Przygotowanie podłoża 
Skucie odspojonych fragmentów tynków 
 W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawa na głębokość 10-15mm od 
lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką 
drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć 
przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 

Neutralizacja podłoża. 
W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem 
do neutralizacji. 
Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieńczyć z woda w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu 
powinno wynieść 0,5kg/m2 
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Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część preparatu i 
dwie części wody) a dla drugiego nasycania – 1:1. Łączne zużycie preparatu powinno 
wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinna przerwę. Po 
około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji 
materiału nie stosować naczyń i narzędzi metalowych. Konieczne jest zachowanie 
szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać 
kontaktu ze skóra i oczami. 

5.3. Tynki cokołowe zewnętrzne  
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, jakościowo kontrolowany, do wykonywania wypraw 
tynkarskich. Do stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach cementowo-
wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych oraz tynkach gipsowych. 
Doskonały na powierzchnie silnie eksploatowane oraz narażone na zabrudzenia (przejścia, 
cokoły, balustrady, korytarze). 
Przygotowanie podłoża 
Tynk mozaikowy należy stosować na nośne, zwarte, suche, równe, czyste, wolne od kurzu i 
pyłu oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itp.) 
podłoża:  
- warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego , (wiek powyżej 3 dni), zagruntowane 
podkładem pod tynki w odpowiednim kolorze, 
- beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność 
≤4%) zagruntowane podkładem pod tynki w odpowiednim kolorze. 
Wykonanie  
Opakowanie tynku mozaikowego dokładnie wymieszać. Należy wcześniej sprawdzić odcień. 
Zaleca się aby podkład pod tynki był zabarwiony w kolorze zbliżonym do kompozycji tynku. 
 Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, 
aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. W związku z tym, wykonywania 
wyprawy nie należy przerywać. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując 
jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy 
wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a 
następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować 
pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć 
taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy zmyć wodą, a stwardniałe 
resztki tynku usuwać mechanicznie.  
 
Nanoszenie zaprawy  
Masę tynkarską równomiernie nanosić na podłoże za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 
nierdzewnej pacy, na grubość ziarna. Wygładzić wyprawę pacą stalową lub plastikową zanim 
jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy. 
Stykające się powierzchnie ścian tynkować w miarę możliwości w ten sam dzień w celu 
uniknięcia różnic z powodu wpływów warunków atmosferycznych. 
 
Wskazówki uzupełniające 
- nie przerabiać przy temperaturze poniżej + 5°C i powyżej 25°C (dotyczy temperatury 
powietrza i podłoża), 
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- nie mieszać z innymi zaprawami, 
- narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą, 
- w trakcie pełnego wiązania (twardnięcia tynku) temperatura otoczenia nie może spaść 
poniżej +5°C. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2. Badania w czasie wykonywania tynków  
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”.2 Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1. Ukształtowanie 
powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacja techniczna. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
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8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 
B.11.01.01 i B.11.02.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek. 
[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. 
[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
 [8]PN-93/B-02862 - Odporność ogniowa. 

B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
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B.10.01.00 Malowanie tynków 
B.10.02.00 Gruntowanie tynków 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 

2.3. Farby budowlane gotowe. 
2.3.1. Farby 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, teksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w 
bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w 
temperaturze min. +5°C. 
2.3.3. Farba silikonowa  np. STO lotusan color 
Podstawowe składniki : dyspersja polimerowa, emulsja żywicy polisiloksanowej, białe 
pigmenty, pigmenty nieorganiczne,woda, alkohole, krzemionka, dodatki 
Kryterium Norma / Wytyczne Wartość 
Gęstość DIN 53 217 1,5 g/cm3 
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0 
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 2100 g/(m2 d) 
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,01 m 
Wsp. dyfuzji pary wodnej µ DIN EN ISO 7783-2 50 
Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2) 
Jasność DIN 53 778 96% 
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Stopień bieli CIE 78% 
Grubość powłoki DIN EN 1062-1 160-220 µm 
Połysk DIN EN 1062-1 Matowy 

2.4. Środki gruntuj ące. 
Do gruntowania użyć preparaty wskazane przez producentów odpowiednie dla 
poszczególnych rodzajów farb 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych 

4. TRANSPORT. 

Farby pakowane wg punktu 2.3.należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże pod farby  
Drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
odtłuszczone i suche. 
Malowane powierzchnie powinny być odtłuszczone i suche.  
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2. Wykonywania powłok malarskich 
5.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych 
powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
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Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
5.2.2. Malowanie farbą silikonową np. StoLotusan Color 
Farba StoLotusan Color posiadająca Efekt Lotosu® utrzymuje fasady suche i czyste, nawet te 
szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi maksymalne 
zabezpieczeniem wszelkich fasad: zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się do zastosowania 
na następujących podłożach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne; tynki 
akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurówki licowe z piaskowca i cegły ceramicznej i 
wapiennopiaskowej; na stare wymalowania farbą wapienną, cementową , silikatową, 
akrylową i silikonową. 
Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. 
Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 
W zależności od podłoża, zalecane do gruntowania zalecane jest: Sto-HydroGrund lub 
StoPrim Micro 
Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless. 
Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. 
Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec 
wydłużeniu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni. 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża. 
sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
a) badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
b) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
d) badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie 
powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy osunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. 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 powierzchnie malowana do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełniana 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 woda polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI.  

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 



36 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3]PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 

B.07.00.00 POSADZKI (CPV 45430000-0) 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.11.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.11.02.00 Posadzki właściwe. 
B.11.02.01 Posadzka z płytek podłogowych gresowych z cokolikami 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdalną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej. 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
kruszywa wynoszą  przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm 

2.5. Płytki podłogowe gresowe 
2.5.1. Gresy -wymagania  
twardość wg skali Mohsa 9 
ścieralność V klasa ścieralności 
antypoślizgowe, mrozoodporne 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ±0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 
2.5.2. Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek stosować zaprawy klejowe. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10L21 
2.5.3. Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
 Na opakowaniu umieszcza się: 
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
2.5.4. Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ścisłe obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

2.5.5. Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m . 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utrata 
stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod płytki gresowe. 

5.1.1 Wykonanie hydroizolacji  
Po skuciu odspojonych fragmentów podłoża należy maksymalnie wyrównać podłoże, w razie 
konieczności za pomocą wylewki samopoziomującej zachowując spadki od budynku na 
zewnątrz. Następnie wykonać izolację przeciwwodną za pomocą folii płynnej, z wywinięciem 
na ściany na wysokość cokolika. Spoiny narożnikowe i złącza  należy zamknąć taśmą W tym 
celu należy wtopić taśmę uszczelniającą w pierwszą warstwę folii, układając ją zgodnie z 
przebiegiem spoiny. 

5.2. Posadzki z płytek gresowych. 
Płytki w czasie układania powinny być czyste, bez śladów kurzu i brudu. 
Płytki należy układać na elastycznym kleju półpłynnym, który ma wypełnić całą przestrzeń 
między pokładem ( betonem)  a płytką.  
Spoiny pomiędzy płytkami powinny posiadać szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 
zaprawą, tj. 2-3mm. Szerokość powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do 
wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 
rozpoczęciem spoinowania posadzka winna być zwilżona wodą, która nie może pozostać w 
spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego związaniem należy oczyścić dokładnie 
powierzchnię posadzki.  
Posadzka powinna być na całej powierzchni ścisłe połączona z podkładem. 
Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą ma postać cokolika z tych samych płytek, 
mocowanych klejem do ściany. Należy zastosować oryginalne płytki cokołowe ( nie 
docinane). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.1. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Należy przeprowadzić kontrol ę 
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót 
powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
[2]PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia, 
[5]PN-74/B-30175 - Kit asfaltowy uszczelniający. 


