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WYMAGANIA OGÓLNE  
 

I. WSTĘP 

 

1.1.   Przedmiot  ST  

Specyfikacja Techniczna - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

zadania pod nazwą: 

„Odbudowa zniszczonego podczas pożaru budynku głównego (geriatrycznego) i wielofunkcyjnego Domu 

Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie-ETAP II” 

 

 
1.2.  Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót określonych w pkt. 1.1 

 
 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych niżej 

wymienionymi specyfikacjami. 

� Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

� Roboty izolacyjne (ewentualnia) 

� Tynki, 

� Stolarka, 

� Roboty malarskie, 

� Roboty instalacji wod-kan 

� Roboty instalacji elektrycznych 

 
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

- 45111291-4 Zagospodarowanie terenu  

- 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków 
- 45000000-7 Roboty budowlane 
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45113000-2 Roboty na placu budowy 
- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
- 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 
- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
- 45262300-4 Betonowanie 
- 45262310-7 Zbrojenie 
- 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 



 

- 45262320-0 Wyrównywanie 
- 45262500-6 Roboty murarskie 
- 45262520-2 Roboty murarskie 
- 45262620-3 Ściany nośne 
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
- 45410000-4 Tynkowanie 
- 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
- 45431000-7 Kładzenie płytek 
- 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
- 45320000-6 Roboty izolacyjne 
- 45321000-3 Izolacja cieplna 
-     45200000-9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 

 
1.4.  Najważniejsze oznaczenia i skróty u żyte w ST  

OST – ogólna specyfikacja techniczna 

ST – specyfikacja techniczna 

PZJ – program zapewnienia jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy 

GUGiK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 
1.5. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 

służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 



 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego przedsięwzięcia (zmiana parametrów 

geometrycznych w planie i przekroju. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 
 

1.6.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.7.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.8. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

�    Zamawiającego, 

�    Sporządzoną przez Wykonawcę. 



 

 
1.9.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część 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 umowie. W przypadku braku ustalenia kolejności ważności poszczególnych dokumentów w 

umowie decyduje następująca kolejność: 

- Umowa wraz z załącznikami 

- Projekt wykonawczy 

- Specyfikacja techniczna 

- Przedmiar robót 

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 przy udziale nadzoru autorskiego. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków (ewentualnie 

zgodnie z decyzją nadzoru autorskiego). 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 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 materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy  

Roboty modernizacyjne/ budowa/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

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

cenę kontraktową. 



 

1.11. 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 wykańczania robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
1.12.  Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

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. 

 

1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 



 

 

1.14. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty      

       w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie    

       uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.15. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor 

Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 



 

  

 

 

1.16.  Bezpiecze ństwo 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 nie spełniających 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 oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.17.  Ochrona i utrzymanie robót  

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby przebudowa, budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.18. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

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

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. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 



 

 

 

 
II. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

2.1. Zapewnienie jako ści i terminu wykonywania robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu harmonogramu, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

2.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 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 użycia 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 ponosi Wykonawca. 

 

 

2.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 



 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 

2.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

2.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 



 

 

2.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.8. Dokumenty budowy  

Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 



 



 

 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy  
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 
 

3.0. Obmiar robót  

 

3.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 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. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

3.1. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

3.1. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

 



 

 
 

3.2. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

 
 

4.0. Odbiór robót  

 

4.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi ostatecznemu, 

d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 

3.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych 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 postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 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 badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 



 

 
 

3.2. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

 
 

3.3. Odbiór ostateczny robót  

Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 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 badań 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, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach 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 ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 



 

3.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

� recepty i ustalenia technologiczne, 

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 

� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

� 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. 

 
3.5.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie pogwarancyjnym. 

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 



 

 
 

 

4.0. Podstawa płatno ści  

 

4.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST pkt. 9 dla tej 

Roboty. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

   wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  

ubytków  i transportu na teren budowy, 

   wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

 
 

4.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

4.3. Przepisy zwi ązane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5.0. RODZAJE PLANOWANYCH ROBÓT  

 

5.1.       452-5  ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

ORAZ OKŁADZINY OGNIOCHRONNE I OKŁADZINY NA ŚCIANACH  

                                     NOŚNYCH  OD STRONY WEWNWNĘTRZNEJ BUDYNKU. 

 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem ścianek gipsowo-kartonowych. 

1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót obj ętych SST  

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

− Obudowy ciągów instalacji z płyt gipsowo-kartonowych. 

− okładziny z płyt G-K na ruszcie  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały  

Płyty kartonowo-gipsowe, 

Płyty kartonowo-gipsowe stosować wodo- i ognioodporne gr. 12,5 mm   

 Gwoździe stalowe, ocynkowane do mocowania płyt    l= 47 mm. 

 Taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego do wzmacniania połączeń. 

 Gips antypleśniowy 

 Taśma narożnikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi. 

       Profile stalowe zimnogięte 

       Wełna mineralna wg PN-B-23116  - niepalna o współczynniku przenikania ciepła 0,034 o grubości 

zgodnie z PB. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. Transport  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 

5. Wykonanie robót  

Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykonać ruszt z profili stalowych 

mocowanych do stropu i ścian. Następnie przystępujemy do montowania płyt na odcinku 

umożliwiającym ułożenia izolacji. Zakleić należy połączenia między płytami i połączenia płyt ze 



 

 
 

ścianami taśmą spoinową. Narożniki wypukłe wzmocnić taśmą narożnikową. Następnie 

szpachlujemy wszystkie nierówności płyt i połączeń. Roboty wykonać z rusztowań . 

Roboty oraz wykonane elementy wymagają spełnienia następujących warunków w 

pomieszczeniach:   temperatura otoczenia ponad + 15 Co, wilgotność powietrza do 70 %. 

UWAGA: Przy wykonywaniu ocieplenia ściany zewn ętrznej konieczne jest zachowanie szczeliny 

wentylacyjnej pomi ędzy warstw ą ocieplenia (styropian EPS 100) a ścian ą. Szczelna wina mie ć 

możliwo ść stałego wentylowana !  

6. Kontrola jako ści robót  

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większej niż 2 mm  

i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i nie 

większe niż 3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla pomieszczeń pow. 

3,5 m wysokości). 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie 

większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej ściany. 

8. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały  

wymagania PB 

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 

10. Przepisy zwi ązane 

Instrukcja montażu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych. 

 

5.2.      452-6  IZOLACJE 

452- 6.1 Izolacje przeciwilgociowe 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych. 

1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót obj ętych SST  

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

          -  izolacji stóp fundamentowych, 

-  izolacji z roztworów ścian fundamentowych, 

-  izolacji podposadzkowej 

-  izolacji dachu  



 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały.  

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 

źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 

w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

temperatura mięknienia – 60–80°C 

temperatura zapłonu – 200°C 

zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 

warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.4 Papa termozgrzewalna 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Przy rozwijaniu rolki 

niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

2.5 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm 

2.6 Folia polietylenowa paroprzepuszczalna (min 1200 g) 

2.7 Izolacja wodochrona np. Suprflex 2-komponentowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem 

sztucznym (KMB)  

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami 

dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 



 

 
 

- Przygotowanie podkładu 

- Gruntowanie podkładu 

5.2 Izolacje z folii 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału 

powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i 

ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.  

5.3 Wykonanie wodochronnej izolacji Superflex 

Podło że  

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 

szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio 

zaokrąglić.  

W przypadku wody pod ciśnieniem żel-bet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie 

powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można 

stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas 

twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące 

(nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą 

wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z 

kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na 

podłoże pod SUPERFLEX  

Przygotowanie podło ża  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie 

odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy 

potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 

przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 

szlifierki diamentowej produkcji firmy Balduf-Pleidelsheim. Głębokie rysy i spoiny należy przed 

uszczelnieniem wypełnić odpowiednią zaprawą np. PLASTIKOL KM 1 lub PLASTIKOL KM 2  

Mieszanie  

Do komponentu płynnego SUPERFLEXu  dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki 

z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu 

są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na 

pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin.  

Gruntowanie podło ża  

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem EUROLAN 3 K, rozcieńczony wodą 

w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), 

należy zagruntować EUROLANem TG 2. Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie 

materiału za pomocą gładkiej kielni. 

Szpachlowanie drapane  

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na 

bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie 

drapane) SUPERFLEXem . Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć 

następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach należy zamknąć 

spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniajśce SUPERFLEXem . Przy 



 

 
 

rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą 

modyfikowaną tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążącą zaprawą naprawczą CERINOL FM. 

Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju podłożach, na murze z bloków betonowych i 

bloków z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziaływaniu 

wilgoci gruntowej i wody niebędącej pod ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych 

i z lekkiego betonu jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z 

III grupy zapraw.  

Uszczelnienie ścian  

Nakładanie uszczelnienia z materiału SUPERFLEX 100 następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, 

wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 

procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest 

możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku 

obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową w drugim procesie 

roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. SUPERFLEX 100 osiąga swoje 

ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do 

przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym 

wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie 

powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na 

stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy 

roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub 

późnym wieczorem albo stosować zacienienia  

Kontrola:  Grubo ści nakładanej warstwy  

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 

materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału SUPERFLEX  

nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej 

jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co 

najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m 2 przekątnie podzielonej uszczelnianej 

powierzchni.  

Kontrola wyschni ęcia  

Kontrolę stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce referencyjnej 

poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym podłożem np. murem 

ceglanym i składowana jest w wykopie  

Dokumentacja  

Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN 18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w rozumieniu 

normy DIN 18195-3, wydanie 2000-08 kontrola nakładanej warstwy izolacyjnej oraz jej wyschnięcia 

powinna być dokumentowane.  

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych  

Szczeliny dylatacyjne można trwale i niezawodnie uszczelnić taśmą izolacyjną SUPERFLEX B 400 lub 

SUPERFLEX B 240. Jest ona naklejona na krawędziach szczeliny masą SUPERFLEX 100 i później 

łączona z izolacją powierzchniową  

 

 

 



 

 
 

6.Kontrola jako ści  

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 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 zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

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

7.Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatno ści  

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy zwi ązane 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 

 

 

 

 

5.3.       452-6.2  IZOLACJE TERMICZNE  

 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem izolacji termicznych 

1.2 Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 



 

 
 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót obj ętych SST  

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

            -  izolacji ścian fundamentowych  

            -  izolacji podposadzkowych  

            -  izolacji pionowych  

            -  izolacji z wełny mineralnej  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały.  

2.1  Ogólne wymagania 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 

automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 

źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i 

w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2 Styropian  

Styropian odmiany EPS-100 i EPS-75. Pod podkłady betonowe na stropie o gęstości min. 25 kg/m3. 

Wymagania 

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 

10 cm2. 

wymiary: 

długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

2.3 Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami 

dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 



 

 
 

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 

5. Wykonanie robót  

Izolacje termiczne 

- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać 

na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. 

- W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

6.Kontrola jako ści  

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 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 zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

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

7.Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatno ści  

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy zwi ązane 

      PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

                Płyty styropianowe. 



 

 
 

 

5.4.       454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

454-1  STOLARKA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki okiennej i drzwiowej .W budynku płytowo-płycinowe z szybką z HDF do łazienek  z kratką 

MDF  

Drzwi wejściowe EI 60 -90 + 30 cm 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

prawidłowy montaż  : 

•      stolarki okiennej wraz z parapetami i okapnikami , 

• stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

• drzwi zewnętrznych, 

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  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–

16%. 

 

 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 

chromianową przeciwrdzewną. 



 

 
 

2.2.4. Zawiasy  

Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie cylindrycznym z płaskimi 

kantami, ze stali błękitnawej (odcień uzyskany dzięki obróbce termicznej), z pierścieniem ze stali 

nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na skrzydło. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować: 

elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 

ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB  

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 

elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie 

należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 

oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.5. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Wg. rozwiązań systemowych 

producenta np. firmy Pilkington  

2.6 uszczelki 

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Kształtowanie wapnem i sieciowanie 

podłużne przed nałożeniem na szpule. Twardość 60 shore lub wyższa, w zależności od celu użytkowania 

Wulkanizacja bez dodatku surowca dla płaszczyzn ciętych pod katem. 

2.13 Ościeżnice drzwiowe 

Ościeżnice drzwiowe drewniane.  

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają warunki zgodnie z ust. 

o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)   

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

 

4. Transport  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 

w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 



 

 
 

Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót  

Atesty dostarczone przez wykonawc ę. 

Wykonawca winien, przed złożeniem zamówienia, przedstawiać systematycznie  Inżynierowi, nie 

czekając na jego prośbę, wszystkie opisy techniczne i atesty producentów świadczące  o tym, że 

wykonane elementy odpowiadają specyfikacjom i wymaganiom sformułowanym w niniejszym 

dokumencie.  

Opisy te  sporządzają uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.  

W przypadku niespełnienia tego wymagania, wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za wszystkie 

konsekwencje bezpośrednie i pośrednie, wynikające z nie respektowania tej klauzuli. 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy zdemontować istniejącą stolarkę. 

W pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy . 

Następnie zdemontować parapety. Na końcu wykuć ręcznie ościeże.  

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

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 200 100 po 2 po 3 

 

 

5.1.3. Ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką uszczelniającą poliuretanową . 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 



 

 
 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 

niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 

ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia. 

5.4 Zamocowanie okuć budowlanych 

Okucia budowlane typowe mocuje się na ogół śrubami. 

Części ruchome okuć budowlanych należy nasmarować przed zamocowaniem. 

Elementy mocujące ościeżnic (futryn): zamocowanie ich należy wykonać w sposób niewidoczny  w stanie 

wykończonym. 

5.5 Montaż parapetów  

• Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzić poziomicą, czy podłoże pozostało równe. Ewentualne 

wybrzuszenia wygładzamy szpachlówką do tynków.  

 

6. Kontrola jako ści  

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 



 

 
 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana 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 robót jest: 

Dla pozycji  – szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty wymienione  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. Podstawa płatno ści  

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10.  Przepisy zwi ązane 

PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

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

PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 

 

5.5. 454 – 2  POSADZKI i PODŁOGI 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym :    

- warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Samopoziomujące masy szpachlowe. 

Samopoziomująca cementowa masa szpachlowa gr. 2 mm wraz z zagruntowaniem podłoża emulsją 

gruntującą. 

Posadzki właściwe. 

Wykładzina zgrzewana antypoślizgowa winylowa  z wykonaniem cokołów z materiału użytego na 

posadzkę i wyrobieniem narożników. 

Posadzki gresowe 

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, 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) 

2.2.1. 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. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 

wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.5. Samopoziomująca masa szpachlowa 

Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych cementów, wypełniaczy i 

modyfikatorów np. Terplan  

a) Właściwości: 

wytrzymałość na ściskanie C16 (16 N/mm2) 

wytrzymałość na zginanie F6 (6 N/mm2) 

odporność na ścieranie AR 0,5 

b) Przechowywanie i transport: 

 zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 

(najlepiej na plandekach), chronić przed wilgocią, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie 

z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy i skórę, przy 

bezpośrednim kontakcie z oczami należy zgłosić się do lekarza. 

2.6. Środek gruntujący 

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający tworzeniu 

się pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z niej wody przez 

nadmiernie chłonne podłoże np. Atlas Uni-Grunt Plus, emulsję należy przewozić i przechowywać w 

szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze powyżej 50C, 

chronić przed przegrzaniem, okres przydatności emulsji do użytku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. 

Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.   

 

2.7 Wykładzina PCV 

Wykładziny PCV TARKETT OPTIMA 
Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub równoważna: 
Specyfikacja techniczna: 



 

 
 

- grubość całkowita : 2mm 
- waga całkowita :  2800g/m2  
- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 
- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 
- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 
- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na 

rozwój 
- kolory : 30 kolorów



 

 

 
1.0 Sprzęt 
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. 
Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, 
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, 
przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego 
wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność 
odpowiednich dokumentów. 
2.0 Transport  
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku 
powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki 
przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na 
podestach. 
3.0 Wykonanie robót  
Wykładzina TARKETT OPTIMA 
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu 
uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas 
wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania 
pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność 
podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek 
które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być 
odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z 
fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak 
również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast 
temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV TARKETT 
OPTIMA powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami 
producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett 
Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 
wywinięcia na ścianę 10cm. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu 
wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta. 
4.0 Kontrola jako ści robót  
 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych 
deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Prze przystąpieniem 
do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość posadzki betonowej jak 
również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-2 
mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości 
wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 
5.0 Obmiar robót  
Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i 
odebranej podłogi. 
 
6.0     Odbiór robót  
Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W 
protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą 
odbioru robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  

 
Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W 
przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt                            z 
określeniem terminu ich wykonania. 
 
2.8. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 



 

 

α) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

β) Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– stopnice schodów, 

– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 



 

 

χ) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek stosować zaprawy klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniają 

warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 

gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 

folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Zagruntowanie podłoża emulsją 



 

 

    - Przygotowanie podłoża -podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, 

tłuszczów i wosku  

     wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem 

emulsji usunąć, 

   - Przygotowanie emulsji - emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać 

ani zagęszczać, 

   - Sposób użycia - emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 

wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i 

zmurszałych emulsję nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie 

powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 6 godzinach od 

nałożenia emulsji.  

         - Narzędzia - wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 

użyciu.  

5.3.Wykonanie samopoziomującej masy szpachlowej 

•  Przygotowanie podłoża - podłoże powinno być suche, nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Jeżeli istnieje 

potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję gruntującą, przed 

przystąpieniem do wylewania masy należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca 

przebiegu istniejących w podkładzie dylatacji, aby przenieść je później na warstwę 

wygładzającą, z uwagi na możliwość wypłynięcia masy, podłoże powinno mieć charakter 

wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, 

np. odpowiednio profilując taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy 

z podsypką suchego materiału.  

• Przygotowanie masy - masę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do 

naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 4,25÷4,5 l wody na opakowanie 25 kg) i 

wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji, czynność tę należy wykonać 

mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem, masa nadaje się do użycia po 

upływie około 5 minut i po ponownym wymieszaniu, przygotowaną masę należy wykorzystać 

w ciągu 20 minut, zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi 

do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu. 

• Sposób użycia -  prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego 

podkładu i zaznaczenia go na ścianach oraz w całym polu wylewania, możemy to zrobić za 

pomocą długiej poziomicy i przenośnych reperów wysokościowych, przygotowaną masę 

wylewamy ręcznie, rozpoczynając od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalonej od 

wyjścia, równoległymi do niej pasami o szerokości ok. 50 cm, uważając by nie wchodzić na 

wylaną już powierzchnię, połączenie kolejnych partii wylewki należy wykonywać w czasie nie 

dłuższym niż 10 minut, jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno się je 

podzielić zastawką technologiczną, wylaną masę należy wstępnie rozprowadzić, np. za 

pomocą gładkiej metalowej pacy, nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", 

kontrolując w ten sposób grubość warstwy, masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym 

lub wałkiem "kolczakiem" operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica 



 

 

powierzchnię wylewki, wiążącego już materiału nie wolno rozcieńczać, wylaną powierzchnię 

należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską 

wilgotnością powietrza lub przeciągami, nie wolno dopuszczać do gwałtownych zmian 

temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczyć jego ogrzewanie, tak pielęgnowana 

powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna, istniejące dylatacje na podłożach należy 

przenieść na warstwę wylewki poprzez nacięcie, czas wysychania wylewki zależy od 

grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu, 

użytkowanie wylewki (wchodzenie) można rozpocząć po około 10 godzinach, wykładziny 

PCV można przyklejać po około 7 dniach (w zależności od wilgotności powietrza i podłoża).  

• Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac – od +50C do 

+250C  

• Narzędzia- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy, repery wysokościowe, 

narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, trudne do usunięcia resztki 

związanej już zaprawy zmywa się specjalnym środkiem np. ATLAS SZOP.  

5.5. Posadzki z płytek terakotowych 

Sprawdzić jakość podłoża, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoże. Sprawdzić 

wypoziomowanie podłoża oraz sposób połączenia z posadzkami w pomieszczeniach sąsiednich. 

Układanie zaczynamy od narożnika najbardziej eksponowanego. Montażu listew wykończeniowych 

wykonujemy we wszystkich narożnikach,  w miejscu połączenia glazury z terakotą i innymi materiałami 

podłogowymi oraz na zakończeniach płaszczyzn okładanych. Osadzamy drobne elementy ślusarskie 

(odbojnice drzwiowe, kotwy montażowe odbojnic, rozety maskujące, maskownice). Uprzątnąć 

stanowisko robocze, oczyścić zamontowane elementy z resztek kleju i wywieźć gruz. 

6. Kontrola jako ści  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

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 lub z lastryka 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 lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatno ści  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy zwi ązane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego     użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z    poli (chlorku winylu). 

PN-63/B-10145                 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych 

 

 

5.6. 454- 3  TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN  

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 



 

 

– Tynki cementowo-wapienne 

– Tynki gipsowe  

– Okładziny ścian płytkami w pomieszczeniach sanitarnych  

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) 

2.2.1. 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. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 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. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 



 

 

2.4  szpachlówka antypleśniowa  zgodna z normą   

2.5  Gładź gipsowa  

Temperatura podłoża i otoczenia  + 5 do + 30 st.C 

Opakowania i przechowywanie  

Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.  

Warunki transportu i przechowywania  

Produkt przechowywać w zamkniętych workach, na paletach, w suchych pomieszczeniach. Okres 

przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.  

2.6. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
 gatunek I  80% 
 gatunek II  75% 

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 uszkodze-

niami lub utratą 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 robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 



 

 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź 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. 4 Kryteria oceny jakości i odbioru 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.5 Gładzie gipsowe  

Gładź nakładać na podłoże czyste, równe, wolne od kurzu i tłuszczu oraz farb olejnych i emulsyjnych. 

Do pojemnika z wodą wsypywać stopniowo gładź, czekając na jej namoknięcie (ok. 3 minut). Gotowe 

spoiwo rozprowadzać na podłożu metalową pacą, silnie dociskając do powierzchni. W razie 

konieczności tą samą pacą nałożoną warstwę wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu, ewentualne 

nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem ściernym nr 100 -120.  

5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 

długości łaty dwumetrowej. 

6.  Kontrola jako ści 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 



 

 

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 dokumentacją techniczną. 

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 między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

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 nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.  Podstawa płatno ści 

Tynki  

– Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej. 

10.  Przepisy zwi ązane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

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

odbiorze. 

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

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

 

 

 

 



 

 

5.7. 454-4  ROBOTY MALARSKIE 

 

1.1 Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich. Zalecana farba 

TIKURILLA x 2 

 

1.2 Zakres stosowania  

 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

 

1.3 Określenia podstawowe  

 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4 Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

-  robót malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podłoży gipsowych z 

gruntowaniem) 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały  

2.1. Farby budowlane gotowe 

- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

 

2.2. Środki gruntujące 

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę gruntującą. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 



 

 

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 

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 zakoń-

czeniu 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 powie-

trzem 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 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Powierzchnie 

powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 

Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną. 

- Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

-  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę gruntującą. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

- Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

- Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

- Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 

warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, 

pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

6. Kontrola jako ści robót  

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. 

- Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

-  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

- . Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót  

 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 

 

8. Odbiór robót  

 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. 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. 5.2.1. 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 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 być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 

10. Przepisy zwi ązane 

 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

 

 

5.8. Uwagi Ko ńcowe co do stosowania zamienników materiałów 

wymienionych w PB i ST; 

Wymienione w dokumentacji nazwy i materiały dostawców i producentów należy traktować 

jako służące do określenia parametrów technicznych zamówienia. Dopuszcza się 

zastosowanie innych materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania tych 

samych parametrów technicznych i użytkowych. 

W przypadku ich zastosowania zgodę musi wyrazić Inspektor Nadzoru w imieniu Inwestora 


