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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-0 

 

WYMAGANIA OGÓLNE  

KOD CPV  45215140-0 

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTÓW SZPITALNYCH 

 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przebudowa I remont pomieszczeń na 5 kondygnacjach budynku dawnego szpitala 
dziecęcego przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie na potrzeby Samodzielnego 
Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
1. Zamawiający: 

SP Kliniczny Szpital Okulistyczny 
 
2. Inwestor: 

                 SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 
  ul. Józefa Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa 

 
3. Projektant: 

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TEAM PROJEKT Teresa Czaplińska 
04-305 Warszawa , ul. Hetmańska 21/4 
 

4. Nadzór inwestorski 
 
 
 
 
 
 
 
5. Wykonawca 
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1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1.Planowana przebudowa pomieszczeń obejmuje: 

Piwnice: 

• Modernizacja węzła cieplnego (wg odrębnego opracowania). 

• Montaż systemów napowietrzających szyby windowe w klatkach K1 i K2, 

• Zamurowanie otworu drzwiowego  do pom. nr -1.9. 
Na parterze: 

• Izba Przyjęć  (istniejąca) – przebudowa sanitariatów, wymiana posadzek w części pomieszczeń,  

• przebudowa pracowni badań układu sercowo – naczyniowego na salę zabiegową opieki 
doraźnej, 

• przebudowa gabinetów badań w rejonie klatki schodowej K2 na Dział Farmacji. 
Na I piętrze : 

• adaptacja pomieszczeń zespołu dializ na zespół szatniowy dla personelu  
z węzłem higieniczno – sanitarnym, 

• Adaptacja pomieszczeń działu OIOM-u na poliklinikę. 

• Poliklinika (istniejąca) – doprojektowanie wc dla pacjentów przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz przebudowa istniejących wc  z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów (przesunięcia ścianek i wymiana drzwi). 

Na  II piętrze: 

• Oddział łóżkowy istniejący – adaptacja części oddziału na sterylizację lokalną, 

• oddział łóżkowy istniejący  – połączenie 2 sal łóżkowych w jedną, zamiana  jednej  
z sal łóżkowych na zmywalnię (przy istniejącej kuchence).  

• poszerzenie części otworów drzwiowych z montażem nowych nadproży. 
Na  III piętrze: 

• oddział łóżkowy istniejący  – wydzielenie z sali łóżkowej pomieszczenia szatni dla pacjentów 
jednodniowych, wc personelu i brudownika.  

• poszerzenie części otworów drzwiowych z montażem nowych nadproży. 
Na  IV piętrze: 

• klinika kardiologii – zmiana funkcji na pomieszczenia administracji, w ramach której  
przeprojektowano gabinet dyrektora Szpitala oraz łazienkę. 

• poszerzenie części otworów drzwiowych z montażem nowych nadproży. 
Dach: 

• montaż systemu napowietrzającego szyb windowy. 
1.3.2. Projektowane roboty budowlane: 

1/Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

• zabezpieczenie elementów pozostawianych folią.  

• zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami. 

• Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokołami. 

• Rozebranie glazury ściennej. 

• Demontaże urządzeń sanitarnych. 

• Demontaż pochwytów nps 

• Demontaż skrydeł drzwiowych 

• Wykucie ościeżnic. 

• Wykucia i poszerzenia otworów drzwiowych. 

• Rozbiórka ścianek murowanych. 

• Demontaż ścianek kartonowo - gipsowych 

• Usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórek z wywozem. 

2/wykonanie nadproży 

• Wykonanie nadproży stalowych nad poszerzanymi drzwiami 

• Wykonanie nadproży stalowych nad wyburzanymi otworami drzwiowymi. 

3/tynki 

• Naprawy tynków 

4/ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych 

• Wykonanie ścianek z płyt g-k zwykłych, ogniochronnych i wodoodpornych,  

• Wykonanie obudowy akustycznej ścian, 
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• Wykonanie obudów instalacji z płyt g-k 

• Wykonanie zabudów zbędnych otworów drzwiowych i wnęk. 

•  Naprawa sufitu podwieszonego g-k po demontażu stropu laminarnego 

5/stolarka i ślusarka drzwiowa 

• Montaż stolarki drzwiowej z osadzeniem ościeżnic 

• Montaż ślusarki drzwiowej z osadzeniem ościeżnic 

6/okładziny ścienne 

• Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 

7/podłoża i posadzki 

• Przygotowanie podłoża po zerwaniu lub skuciu posadzki  

• Wykonanie wylewki cementowej 

• Gruntowne czyszczenie posadzek z linoleum 

• Naprawa posadzek z linoleum 

• Układanie posadzek z linoleum 

• Układanie posadzek z pcv antyelektrostatycznego 

• Układanie posadzek z wykładziny dywanowej 

8/Roboty malarskie 

• Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi 

• Malowanie ścian i sufitów farbami bakteriobójczymi 

• Malowanie posadzek farbami do betonu 

• Malowanie ścian farbami emulsyjnymi 

• Malowanie farbami ftalowymi 

9/Sufity podwieszane 

• Wykonanie sufitów podwieszonych kasetonowych 

10/Roboty pozostałe 

• Klejenie osłon antyudarowych 

• Demontaż, przebudowa i montaż stropów laminarnych  

• Przeniesienie mikroskopów z przebudową zawiesia. 

• Montaże poręczy nps 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 

1.4.1.Dokumentacja techniczna kompletna przekazana przez Zamawiającego. 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

    SST-1  ROBOTY BUDOWLANE 

1. SST-1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe Kod CPV 45111100-9 

2. SST-1.2 Roboty murowe - nadproża  Kod CPV 45262520-2 

3. SST-1.3 Tynki wewnętrzne Kod CPV 45410000-4 

4. SST-1.4 Ścianki gk i obudowy  Kod CPV 45421152-4 

5. SST-1.5 Stolarka drzwiowa Kod CPV 45421100-5 

6. SST-1.6 Ślusarka stalowa drzwiowa Kod CPV 45421160-3 

7. SST-1.7 Okładziny ścienne  Kod CPV 45432000-4 

8. SST-1.8 Podłoża i posadzki  Kod CPV 45432100-5 

9. SST-1.9 Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8 
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10. SST-1.11 Sufity podwieszane kasetonowe Kod CPV 45450000-6 

11. SST-1.12 Osłony antyudarowe Kod CPV 45450000-6 

 
1.4.3. Przedmiar robót – do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty. 
 
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacja techniczną 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
1.4.5.Definicje i skróty 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
Książka Obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru z ponumerowanymi stronami służąca 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. 
Odpowiednia zgodność  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
 lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 
z późn. zm.). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
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której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych 

2.      MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru.  
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i/lub przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, 
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektora nadzoru będzie przeprowadzać badania materiałów, wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a/Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania badań, 
b/Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną 
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać 
wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i 
jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane.  
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać 
wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów: 
1. europejskiej aprobaty technicznej 
2. wspólnych specyfikacji technicznych, 
3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie 
4. Norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy   zharmonizowane, 
5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
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6. Polskich Norm, 
7. Polskich aprobat technicznych    
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną przez ITB. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań lub ekspertyz 
potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru i użytkownikiem obiektu lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
UWAGA: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwych wymogów technicznych założonych  
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty 
innych producentów) pod warunkiem: 

-spełnienia tych samych właściwości technicznych 

-przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia  
do stosowania) 

          -uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiającego 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji technicznej i wskazaniach Inspektorowi nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca. 

5.2. Teren budowy 

5.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 
5.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Tablice podające informacje  
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
5.2.3. Ochrona własności i urządzeń 

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. 

5.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji 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 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. 

5.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

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 umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 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. 
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. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające 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 zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

5.3. Organizacja robót 

5.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących 
dokumentów: 

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
5.3.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  
z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
5.3.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 
robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
5.3.4. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.  
5.4. Dokumenty budowy 

• protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne; 

• instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

• protokoły odbioru robót; 

• opinie ekspertów i konsultantów; 

• korespondencja dotycząca budowy. 
5.4.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywanie 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 oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na 
polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna 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 technicznej. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, 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. 
6.2.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie 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. 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 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 Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru umowy, kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym  
i wpisuje do księgi obmiarów. 
8. ODBIÓRY ROBÓT 

Zasady odbiorów robót  określa umowa. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady płatności określa umowa. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
10.1.     Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz  
z późniejszymi zmianami 
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Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

10.2.  Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

10.3.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
10.4.Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w p.10 
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST- 1.1 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,ROZBIÓRKOWE 
 

KOD CPV-45111100-9 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z pracami przygotowawczymi  i rozbiórkowymi. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1., w zakresie wykonywania robót przygotowawczych  
i rozbiórkowych. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót: 

• zabezpieczenie elementów pozostawianych folią.  

• zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z cokołami. 

• Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokołami. 

• Rozebranie glazury ściennej. 

• Demontaże urządzeń sanitarnych. 

• Demontaż pochwytów nps 

• Demontaż skrydeł drzwiowych 

• Wykucie ościeżnic. 

• Wykucia i poszerzenia otworów drzwiowych. 

• Rozbiórka ścianek murowanych. 

• Demontaż ścianek kartonowo - gipsowych 

• Usunięcie gruzu i materiałów z rozbiórek z wywozem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, 
ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

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

5. WYKONANIE PRAC 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
5.2 Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb 
prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca 
odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane  
w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
Uwaga! 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje elektryczną, wodociągową i inne, 
- roboty należy prowadzić, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się 
innego fragmentu konstrukcji. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Elementy betonowe, żelbetowe i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną 
uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie spowodowało nieprzewidzianego 
spadania lub zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy 
zastosować odpowiednie podstemplowanie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 
miejsce składowania. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz 
innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
- 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
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Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 
transportowych i powiększonej : 
- o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 
mechaniczną, 
- o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac 
rozbiórkowych, niezbędne czynności należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie technologii umożliwiającej 
intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach lub 
spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien 
być całkowicie wygaszony bez pozostawienia tlących się części. 
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne. 
- Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne, na których osiadł pył wytworzony w trakcie 
robót rozbiórkowych. 
- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na okolicznych terenach. 
- Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST- 1.2 

 

ROBOTY MUROWE -NADPROŻA STALOWE 
 

KOD CPV 45262520-2 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nadproży stalowych nad drzwiami.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1., w zakresie wykonywania nadproży stalowych. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót: 

•Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - z wykuciem gniazd dla belek 

•Wykonanie pod belki stalowe poduszek betonowych z betonu C16/20 

•Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
z ceownika 100mm 

•Montaż ceowników C 160 ze stali S235 

•Wiercenie otworów w środniku belki stalowej o śr. 10mm 

•Skręcanie belek stalowych śrubami M12 dł. 20cm 

•Umocowanie siatki ciętociągnionej  na stopkach belek 

•Powlekanie siatki ciętociągnionej zaprawą cementową 

•Wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej zaprawą cementową 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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. 

2. MATERIAŁY 

Do konstrukcji stalowych stosuje się:  
2.1. Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002 
a.) Ceowniki wg PN – EN 10279  
2.2. Łączniki 
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Jako łączniki występują: połączenia na śruby. 
 
2.3. Śruby Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002  
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997  
c) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
d) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.  
Wszystkie materiały użyte podczas robot muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i stosowne atesty.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. WYKONANIE PRAC 

5.2.1. Wzmocnienia i nadproża stalowe 

5.2.1.Wykonanie nadproża stalowego nad drzwiami , składającego się z dwóch ceowników 160mm,  
z przewiązką z płąskownika 50x3mm, skręconych ze sobą śrubami M12.  
Belki stalowe oprzeć na istniejącej ścianie po uprzednim wykonaniu gniazd  oraz wykonanie poduszek 
betonowych pod ceowniki gr.5 cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 
6.1. Kontrola jakości wykonania robót Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania 
robót z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości materiałów Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.   
  Warunki techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i   
  wymagania.  
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  
 SST-  1.3 

 

TYNKI  WEWNĘTRZNE 

 KOD CPV 45410000-4 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące uzupełnienia  
tynków wewnętrznych cem.wap. kat. III  na ścianach i sufitach. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest 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 
uzupełnienie tynków wewnętrznych . 

W zakres tych robót wchodzą: 
• Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cem-wap.kat. III o pow. do 5 m2, na ścianach 

ceramicznych, 

• Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cem-wap.kat. III o pow. do 5 m2, na stropach betonowych, 
podciągach, belkach, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże. 
Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa  
(dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, stanowiąca powłokę 
wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana  
w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa,  
wg obowiązujących norm przedmiotowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁ 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST  „Wymagania ogólne” 
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2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski  
do zapraw budowlanych”, 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. 
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko  
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 
;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu  
7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 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 objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Do wykonania robót tynkarskich opisanych w pkt.1.1 przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego materiału: piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki 32,5 bez dodatków, woda.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zgodnie z OST „Wymagania ogólne" 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

3.2. Narzędzia i sprzęt do robót tynkowych 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach 
tynkowych:  
- kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito 
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
- pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka, 
- mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST  „Wymagania ogólne” . 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 

a) 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. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów t.j. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) 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". 
d) 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 t.j. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoża pod tynki 

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być 
trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć 
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone i nierówne 
należy zbić  
i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je 
wyskrobać  
na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. 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 wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

5.3. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej 
ilości, 
by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna 
być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest 
dostatecznie urabialna. 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w p. 2.2.2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” .  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone  
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
Badania przygotowania podłoży pod tynki pocienione 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane  
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

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

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

• przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynku, 

• wyglądu powierzchni tynku, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 st.C.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić 
i zmyć wodą. 

8.3. Odbiór tynków 

Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża na całej 
powierzchni. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić: dla tynków gipsowo – wapiennych 0,025 
MPa,  
a dla cementowych 0,050MPa. 
Na powierzchni tynku nie mogą występować: 
a) trwałe zacieki 
b) wykwity 
c) wypryski i spęcznienia 
d) pęknięcia 
e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 
Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2 ÷4 mm.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne”  
oraz: 
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–75/C–04630.  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
BN–64/8841–08.  Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
PN–88/B–30000.  Cement portlandzki. 
PN–79/B–06711.  Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
PN–65/B–14503.  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST- 1.4 

ŚCIANKI I OBUDOWY GK 

KOD CPV 45421152-4 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych i obudów gipsowo-kartonowych. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

454000000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

     45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

  45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej 

  45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem: 

• Ścianki działowe GK z płyt gipsowo - kartonowych zwykłych gr.15mm na rusztach metalowych U,C- 
75; pokrycie dwustronne  dwuwarstwowe ; rozstaw słupków 30 cm, izolacja z wełny mineralnej 
gr.5cm,grubość ścianek 12,5cm. 

• Ścianki działowe GK z płyt gipsowo - kartonowych ogniochronnych gr.15mm na rusztach metalowych 
U,C- 75; pokrycie dwustronne  dwuwarstwowe ; rozstaw słupków 30 cm, izolacja z wełny mineralnej 
gr.5cm,grubość ścianek 12,5cm. 

• Ścianki działowe GK z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01,gr.12,5cm 

• Obudowa akustyczna ścian niepalną płytą izolacyjną dźwiękochłonną z wełny drzewnej na rusztach 
metalowych U,C- 75; pokrycie jednostronnostronne  dwuwarstwowe  

• Obudowa przewodów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi zwykłymi na rusztach metalowych 
pojedynczych jednowarstwowo 75-01 

• Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi  na rusztach 
metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 

• Wykonanie zabudów zbędnych otworów drzwiowych i wnęk. 

•  Naprawa sufitu podwieszonego g-k po demontażu stropu laminarnego 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z warunkami kontraktu, dokumentacją projektową, specyfikacjami oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Materiały zastosowane do wykonania robót winny spełniać warunki określone w OST  Wymagania 
ogólne.  
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Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności. 

2.2 Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

• płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne 12,5mm,15mm 

• płyta gipsowo-kartonowe  zwykłe gr.12,5mm 

• płyty izolacyjne dźwiękochłonne z wełny drzewnej o zwiększonej odporności na uderzanie gr.50mm 

• kształtowniki zimno gięte do ścianek działowych i obudów C100 i U100,C75 i U75,C50  i U50 

• łączniki i akcesoria do wykonania ścianek działowych i obudów 

• płyty izolacyjne z wełny mineralnej o grubości  60 mm, 80mm 

• panele akustyczne gr.40mm 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne. 

3.2 Wymagania szczegółowe 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej 
przez producenta należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. Podstawowy 
sprzęt do realizacji robót to : 
osadzaki - do bezpośredniego wstrzeliwania kołków stalowych do stalowej lub betonowej konstrukcji 
nośnej przez łączony element, 
wiertarki i wiertarko-wkrętarki - do wykonywania otworów na nity, blachowkręty, wkręty samogwintujące, 
łącza rozprężne, wkręty spiralne i inne łączniki, 
łaty, poziomice, 
sprzęt i narzędzia wskazane przez producentów systemów zabudowy 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji OST Wymagania ogólne. 
Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. Transport materiałów możliwy jest 
dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności 
ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed 
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ścianki i obudowy ścian 

5.1.1. Ścianki i obudowy z pokryciem płytami gipsowo-kartonowymi 
Lekkie ścianki działowe i okładziny z płyt gipsowo–kartonowych na ruszcie stalowym są przegrodami 
samonośnymi i nie uwzględniają istotnych obciążeń zewnętrznych. Dla zachowania stabilności ścianek 
łączy się je ze stałymi elementami budynku (stropy, ściany). 
Elementami konstrukcyjnymi są profile z blachy stalowej ocynkowanej o kształtach „U” oraz „C”. Profile 
„U” mocuje się do ścian, podłóg i stropów, łącznikami o odległościach wskazanych przez producenta 
systemu (nie większej niż 80 cm). Pod profile „U” oraz skrajne profile „C” podkłada się taśmę 
uszczelniającą ze spienionego tworzywa w celu antyakustycznym. Pozostałe profile „C” rozstawia się 
pionowo co 60 cm. 
Obciążenie jednego punktu mocowania zewnętrznego nie może przekroczyć 20 kg dla pojedynczej 
warstwy płyt gr. 12,5-15 mm. 
Kolejność wykonywania pracy: 

• wytrasowanie miejsc postawienia ścian i otworów drzwiowych w ściankach 

• przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach "C" 

• odstępach co 600 mm 

• montaż ościeżnic drzwi lub okien 

• montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej 

• jednostronne pokrycie ścianki płytami g-k 

• montaż przewodów instalacji w ścianie 

• wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej 

• pokrycie drugiej strony ściany płytami g-k 
5.2. Okładzina ścian panelami akustycznymi 

Panele ścienne akustyczne gr.50mm,płyty z wełny mineralnej skalnej. Mocowanie płyt do ścian na 
ruszcie stalowym j.w. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST Wymagania ogólne. 
Należy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, warunkami wykonania 
robót określonych w specyfikacjach i przywołanych w nich dokumentach. 

6.2. Kontrola materiałów 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty Technicznej i 
atesty materiałów. Wykonawca jest obowiązany do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.3 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją lekkich zabudów i 
obudów należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji i przywołanych w niej dokumentach. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor nadzoru 
może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego 
wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót zdefiniowano w OST Wymagania ogólne. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót zdefiniowano w OST Wymagania ogólne. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

8.1 Odbiór materiałów 

Dostarczone na budowę elementy lekkiej zabudowy i obudowy oraz lekkich przekryć powinny być 
odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów i akcesoriów z 
projektami ścian i przekryć, a także pod względem ich stanu technicznego.  
Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych 
dla poszczególnych typów płyt i elementów lekkiej obudowy. 
W trakcie odbioru płyt i elementów należy sprawdzić ich zgodność z wymaganiami techniczno-
użytkowymi dla lekkich przegród oraz szczegółowymi wytycznymi producentów. 
Płyt i elementów lekkiej obudowy nie spełniających tych wymagań nie wolno stosować do 
wykonywania robót i wbudowywać w obiekt. 

8.2 Odbiór podłoża 

Przed rozpoczęciem montażu elementów lekkiej zabudowy i obudowy należy dokonać odbioru 
konstrukcji w zakresie statycznym, tolerancji luzu, pionu i poziomu elementów budynku, do których 
mocowane będą elementy lekkiej obudowy ścian. 
Wielkości dopuszczalnych odchyłek montanowych należy skontrolować w kontekście szczegółowych 
wymogów zdefiniowanych w dokumentacjach odpowiednich systemów. 
Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do montażu. 

8.3 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 

Obiorowi temu podlegają konstrukcje wsporcze (ruszty) pod elementy obudowy i zabudowy w zakresie 
stabilności konstrukcji, połączeń poszczególnych elementów oraz zamocowanie rusztów do budynku 
(kotwy, wieszaki), a także prawidłowość ich rozmieszczenia i wypoziomowania. 

8.4 Odbiór końcowy 

Obiór końcowy należy przeprowadzać zgodnie z zasadami podanymi w OST Wymagania ogólne. 
W trakcie odbioru końcowego sprawdzeniu podlegają: 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

• połączenia posadzki z podkładem, 

• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

• zachowanie dopuszczalnych tolerancji: 
- o odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m 

i  5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
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- o prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy 
niż 5 mm, o odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na 
całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności – umowa między Wykonawcą i Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Szczegółowe wytyczne i instrukcje zastosowanych do wykonania Robót systemów 
2) Instrukcja ITB nr 222. Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych 
w budownictwie ogólnym. Wyd. ITB, W-wa 1979 r . 
3) Instrukcja ITB nr 224. Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian 
osłonowych w budownictwie ogólnym. Wyd. ITB, W-wa 1979 r. 
4) PN-71/H-04651Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk 
5) PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 
6) PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
7) PN-B-79405: 1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
8) PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
9) PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
ogniowej elementów budynków 
10)PN-B-02851-01:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja 
11)AT-15-3448/99 Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonania ścian 
działowych i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 
12)Instrukcja ITB nr 305 Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji 
budowlanych 
13)Instrukcja montażu  paneli ściennych wybranego producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- 1.5 

STOLARKA DREWNIANA 

  KOD CPV  45421100-5 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej  i okiennej drewnianej . 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

454000000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i podobnych elementów 

1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

1.4.Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  
z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne".  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2.MATERIAŁY 

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

2.1.Stolarka drzwiowa wewnętrzna  

• Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych pełnych 
     Drzwi płytowe, płaskie, z wypełnieniem typu „plaster miodu” okleinowane CPL HQ 0,7mm białe.  

Klasa izolacyjności akustycznej 32 dB  
Ościeżnice stalowe, malowane farbą poliestrową białą,  
2 zawiasy obiektowe, zamek z wkładką patentową, 
Klamka jednoelementowa, w łazienkach klamki z dwuelementowe z rozetą i blokadą łazienkową. 
Kolor klamek stal nierdzewna. 
W łazienkach kratka wentylacyjna (200cm2) w kolorze białym. 
Drzwi o odporności ogniowej wyposażone w samozamykacze. 

• Montaż drzwi drewnianych pełnych o odporności ogniowej  EI30 
Drzwi płytowe, płaskie, pełne, okleinowane CPL HQ 0,7mm białe.  
Uszczelki puchnące pod wpływem temp. w skrzydle. 
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Uszczelka progowa ruchoma w skrzydle. 
Klasa izolacyjności akustycznej 32 dB  
Ościeżnice stalowe z uszczelką ognioodporną, malowane farbą poliestrową białą,  
2 zawiasy obiektowe, zamek z wkładką patentową, 
Klamka z szyldem z rdzeniem stalowym 
Wyposażone w samozamykacze. 

• Montaż drzwi drewnianych akustycznych 
Drzwi płytowe, płaskie, z wypełnieniem konstrukcją akustyczną warstwową, okleinowane CPL HQ 
0,7mm, z podwójną uszczelką progową samoopadającą i uszczelką gumową obwiedniową. 
Kolor okleiny do decyzji użytkownika. 
Klasa izolacyjności akustycznej 42dB  
Ościeżnice regulowane ze sklejki (dedykowane do drzwi akustycznych), okleinowane w kolorze drzwi,  
3 zawiasy czopowe, zamek z wkładką patentową, 
Klamka jednoelementowa, w łazience klamki z dwuelementowe z rozetą i blokadą łazienkową. Kolor 
klamek stal nierdzewna. 

• Ościeżnice stalowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt 
gipsowo-kartonowych i murowanych 

• Progi drewniane drzwiowe 

2.2. 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%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 
podano poniżej. 
Różnice wymiarów [mm]  drzwi 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m  5mm 
powyżej Im  5mm 
różnica długości przeciwległych elementów       do 1 m 1mm  

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2 2 

skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1  

 powyżej 1 m 2  

 wysokość powyżej 1 m 2  

Różnica długość i przekątnych do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3 

 powyżej 2 m 3 3 

przekroje szerokość do 50 mm 1  

 powyżej 50 mm 2  

elementów grubość do 40 mm - 1 

 powyżej 40 mm - 2 

grubość skrzydła  - 1 

2.3. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
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. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.4. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.  
Należy impregnować: 
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• elementy drzwi, 

• powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 
drewna podanymi w świadectwach ITB. 
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie dziabnie czynników atmosferycznych - nie należy 
stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.5.Środki do gruntowana wyrobów stolarskich 

Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 
bioodporne farby do gruntowania. 
Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 
gruntowania. 

2.6.Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-schnących 
wg BN-71/6113-46 
do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania  
wg BN-76/6115-38. 

2.7.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. 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt stosowany przy montażu stolarki 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować 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  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

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. 
Skrzydła drzwiowe, 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 drzwiowej i okiennej 
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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. 
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. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Zasady kontroli jakości 

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  

Ocena jakości powinna obejmować  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie  zgodności elementów  odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakość i 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: 
1 m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały 
podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
-dostarczenie gotowej stolarki, 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem  listwami, 
-dopasowane i wyregulowanie ewentualną -naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

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 
BN-83/B-5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane  
   styrenowane. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutrwardzalne na stolarkę budowlaną.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

 SST-1.6 

ŚLUSARKA STALOWA 

KOD CPV  45421150-0 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki aluminiowej i stalowej drzwiowej. 
     Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

454000000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

  45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej 

1.2. Zakres stosowania ST. 

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 ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki okiennej i drzwiowej aluminiowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  
w OST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

2. MATERIAŁY 

• Drzwi wewnętrzne metalowe EI30, EI60. 
Pełne lub szklone szkłem bezpiecznym wg wykazu stolarki, 
Skrzydła wyposażone w uszczelki puchnące i progowe ruchome. 
Wyposażone w samozamykacze, 

ościeżnice stalowe z uszczelką ogniodporną, lakierowane w kolorze białym,  
zamki z wkładką patentową, klamki z szyldem z rdzeniem stalowym, kolor stal nierdzewna. 

• Drzwi zewnętrzne  
Ramy aluminiowe, lakierowane w kolorze białym,  
pakiety trzyszybowe, bezpieczne U zestawu = 1.5W/m2K  
zamki z wkładką patentową, klamki stal nierdzewna,  
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• Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi. 

• Montaż panelu ochronnego dolnego z blachy nierdzewnej w drzwiach pomieszczenia odpadów 
medycznych. 

• Oklejanie drzwi szklonych istniejących folią matową. 
    Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
      anodowymi. 

Ramy z profili powlekanych proszkowo. 
Uszczelki zapewniające szczelność i ognioodporność.. 
Okucia i akcesoria systemowe. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001  
i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane  
na  śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-
02138 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
twardość Shor’a min. 35-40 
wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
trwałość min. 20 lat. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.  

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
prawidłowość wykonania ościeży, 
możliwość mocowania elementów do ścian, 
jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
 5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków . 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
 6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
sprawdzenie działania części ruchomych, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót  jest : 
 1 m2 zamontowanej ślusarki wraz z uszczelnieniem. 
1 szt. zamontowanych samozamykaczy 
 1m2 foliowania 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST  „Wymagania ogólne” oraz: 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
   Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-84/H-93669  „Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki". 
PN-87/B-02151  „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach". 
PN-B-02151-3:1999  „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 
   akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność elementów 
budowlanych.    -  Wymagania" 
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi –Pakowanie, przechowywanie i transport.
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

 SST- 1.7 
 

OKŁADZINY ŚCIENNE 
 

KOD CPV 45431200-9 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin ceramicznych ścian. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin ceramicznych ścian , 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, zgodnie z OST  „Wymagania ogólne" i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 2. MATERIAŁY 

2.1. Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych 

Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych musi spełniać wymagania PN-B-10107 "Tynki i zaprawy 
budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych".  

2.2. Płytki ceramiczne 

Płytki ceramiczne 20x60 do wysokości 220 cm. 
Ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne wg dokumentacji projektowej, monolityczne to 
znaczy posiadające jednolitą barwę o jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na wszystkich 
płytkach jednakową. 
Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych 
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-14501:1990. 
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Zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim 
aprobatom technicznym. 
Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

1. PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E≤3%. Grupa B I. 

2. PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. 
Grupa B IIa. 

3. PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. Grupa B IIb. 

4. PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 

2.4. Woda wg PN-75/C-04630 

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

3.  SPRZĘT 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-5-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• wkładki dystansowe, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 
kompozycji klejących, 
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny . 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST  „Wymagania ogólne” . 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas" transportu 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5.  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonania Robót 

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych. 

Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu 
procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. W przypadku robót elewacyjnych  
po 3 miesiącach od zakończenia budowy w stanie surowym, a w przypadku robót wewnętrznych  
po 4 miesiącach od zakończenia budowy w stanie surowym. 
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 
• zakończeniu robót tynkarskich, 
• osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed założeniem 
opasek, jeśli nie są one z kamienia, 
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i metalowych 
urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
• zainstalowaniu trzonów kuchennych stałych. 
• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
Montowane elementy kamienne powinny mieć temperaturę nie niższą niż +5°C. 
• Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W 
pomieszczeniach, w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki 
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okładzinowe rozmierzać tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały 
zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej położony. 
• Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj., układania płytek z przesunięciem 
poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym. 
• Nie dopuszcza się używania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek na krawędziach 
poziomych ani pionowych. 
• Styk okładzin ściennych i posadzkowych należy oddzielić spoiną elastyczną (zamkniętą sylikonem). 
• Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umożliwienia wyboru 
Wykonawca dostarczy Projektantowi próbki. 

5.2.2. Okładziny ceramiczne 

5.2.2.1 Podłoża pod okładziny 

• Podłoże mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych 
oraz ściany betonowe. 
• Podłoże powinno być równe, nie pylące , pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów 
bitumów. 
• Przy mocowaniu za pomocą zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach 
ceglanych powinny mieć głębokość ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostać nakłuta 
na ok. 50% powierzchni.  
Uszkodzone podłoża należy naprawić mocną zaprawą cementową marki min. M4 lub specjalnymi 
masami naprawczymi. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany 
betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed 
przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 
• powierzchnia czysta, nie pyląca , bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 
• odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na 
podłożach: 
• pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
• z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, 
• z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

5.2.2.2 Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących 

Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny podkład tak jak 
dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym podkładzie lub równych 
podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 
mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego) zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć 
mocowany element. Przy mocowaniu elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć 
płytek, a przygotowując zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez 
producenta zaprawy. 
Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje się 
odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu 
zaprawy. 

5.2.2.3 Spoinowanie okładzin ceramicznych 

Po związaniu zaprawy (zwykłej lub klejącej) należy szczeliny (spoiny) pomiędzy płytkami oczyścić i 
wypełnić zaprawą do spoinowania, tzw. fugą. Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Szerokość, kształt i kolor spoin powinny być określone w projekcie technicznym. Przy doborze 
zaprawy do spoinowania (fugi) należy uwzględnić szerokość spoin.  
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Od momentu wykonania podkładów samopoziomujących typu dalsze prace okładzinowe uzależnione 
są od warunków cieplno wilgotnościowych panujących w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. 
Zaleca się, aby prace okładzinowe rozpocząć nie wcześniej niż po 3 tygodniach od momentu wylania. 
Potwierdzeniem wyschnięcia podłoża może być tzw. ,test folii". Na podłożu wylanej posadzki należy 
ułożyć kawałek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m , przycisnąć ją i po kilku godzinach 
ocenić wizualnie jej powierzchnię. Jeśli występuje skroplona para pod folią, wylewka jeszcze nie 
wyschła i nie nadaje się do układania glazury. 
Płytek nie należy układać  bezspoinowo, czyli bez żadnych odstępów pomiędzy kafelkami. Pod 
wpływem mikro ruchów płytki mogą się minimalnie przemieszczać - jeśli nie ma zostawionych spoin - 
ocierać się o siebie, co grozi utratą szczelności okładziny. Spoinując, należy pamiętać o tym, że 
materiał powinien w 100 proc. wypełniać szczelinę. Dlatego w przypadku płytek na podłodze, zaleca 
się wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku ścian - dopychanie gumowa szpachelką. Żeby 
spoina wyglądała estetycznie, powinno się ją przetrzeć wilgotną gąbką (kiedy zacznie przesychać). 
Uzyskamy w ten sposób jednolitą fakturę fugi oraz równomierny odcień koloru. W narożnikach 
budynku, tam gdzie koncentrują się największe naprężenia, koniecznie trzeba użyć elastycznego 
silikonu sanitarnego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z 
dokumentacją techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
• Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołów badań 
międzyoperacyjnych. 
• Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
• przyczepności okładziny, 
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
• prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin. 
Szczegółowe wymagania i metody badań według podano w tabl. j.n  

Szczegółowe wymagania i metody badań okładzin ceramicznych 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest  1 m2 okładziny. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne” oraz: 
PN-85/B-04500        Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 459-1:2003     Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN ISO 10545-7  „Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych” 
PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
PN-B-30042:1997 S Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

 SST-1.8 

 
PODŁOŻA I POSADZKI  

  KOD CPV  45432100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania posadzek i wylewek. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 4543000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

  45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

• Przygotowanie podłoża po zerwaniu lub skuciu posadzki  

• Wykonanie wylewki cementowej 

• Gruntowne czyszczenie posadzek z linoleum 

• Naprawa posadzek z linoleum 

• Układanie posadzek z linoleum 

• Układanie posadzek z pcv antyelektrostatycznego 

• Układanie posadzek z wykładziny dywanowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

2.1.Szlichta wyrównawcze pod posadzki. 

Szlichta wyrównawcza grubości 4cm , wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych, zbrojona siatką stalową. 
 

2.2. Zaprawa samopoziomująca 

Zaprawa samopoziomująca dowolnej produkcji o wytrzymałości min. 0,5 Mpa. 
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2.3. 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. 

2.4.Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.5.Cement – wg normy PN-EN 191-1:2002  

2.6. Siatka stalowa z prętów śr.3,6mm 

Wymagana jest AT wydana przez ITB 

2.7.Kruszywo do szlichty  cementowej 

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

2.8.Linoleum 

Barwiona w masie masa plastyczna ze składników naturalnych na osnowie z tkaniny jutowej, w pełni 
biodegradowalna. 

• Grubość całkowita EN ISO 24346  - 2mm 

• Klasyfikacja: obiektowe EN ISO 10874 Klasa 32/34 

• Waga całkowita EN 430 ( ISO 23997) – 3100 g/m2 

• Wgniecenie resztkowe  ≤ 0,07 mm  
Wymagania normy EN ISO 24341-1~ 0,30 mm 

• Wysoka odporność na krzesła na rolkach wg EN 425 

• Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 Metoda 3: niebieska skala minimum 6 

• Giętkość i ugięcie EN ISO 24344  ø 30 mm 

• Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN ISO 26987- odporna na działanie rozcieńczonych 
kwasów, olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, spirytusu itp. 

• Naturalne właściwości bakteriostatyczne oraz wobec szczepów MRSA. 

• Klasa antypoślizgowości DIN 51130   - R9 

• Odporność na poślizg dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 DS: ≥ 0,30 

• Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN ISO 717-2   ≤ 6 dB 

• Emisja do powietrza: TVOC  ( po 28 dniach)  < 100 μg/m3 

• Reakcja na ogień EN 13501-1 : Cfl- s1 (Bfl- s1)  

• Ocena zdolności do elektryzacji EN 1815 < 2 kV 

• Grubość warstwy użytkowej min. 2 mm, klasa ścieralności T,  

• cokoliki – linoleum wywinięte na ściany na wysokość 10 cm, 
uwaga: styki cokołów z posadzką powinny być zaokrąglone z użyciem profili systemowych 
zaokrąglonych wypełniających narożnik typu podłoga – ściana. 

• Kolory:  do uzgodnienia z architektem. 

2.9. Wykładzina elektrostatyczna 

Wykładzina winylowa homogeniczna  na warstwie samopoziomującej, rulon, antystatyczna,  
rozpraszająca ładunki elektryczne odporna na działanie mikroorganizmów, zabezpieczona 
poliuretanem. 

• homogeniczna wykładzina z wysokiej jakości PVC w płytkach 615x615mm (wg. EN 427) 

• grubość całkowita EN 428 - 2,00 mm 

• klasa użytkowa EN 685 - 34/43   

• masa całkowita EN 430 – 3,2 kg/m2  

• wytrzymałość na obciążenia statyczne min. 50kg/cm2 

• wytrzymałość na obciążenia dynamiczne min. 90kg/cm2 

• możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie 

• naprawialna – bez widocznych śladów przy odbiorze z odległości min. 900mm 

• odporna na przedłużone działanie (pow. 4h) kwasów: siarkowego, fluorowego, fosforowego oraz 
zasad o pH ≥ 12 

• kwalifikacja IPA Fraunhofer CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2 wg. ISO 14644-1 

• odgazowywanie TVOC (23oC/90oC): ISO-AMC -8.3 wg. ISO 14644-8 
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• odgazowanie wg. IDEMA M11-99 < 1 μg/cm2 

• certyfikat IPA Fraunhofer TESTED DEVICE 

• pozostałość wgniecenia EN 433 - 0,035 mm   

• napięcie elektrostatyczne wg. EN 1815 ≤20V (Body Voltage Generation) 

• klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R 9  

• klasa ścieralności EN 660-1 – grupa M 

• stabilność wymiarowa EN 434 - 0.05%  

• odporność na kółka meblowe EN 425 – żadnych śladów 

• odporność chemiczna EN423 - doskonała 

• właściwości antystatyczne: wg EN 1081 IEC 61340-4-1:   5 x 104 ≤R ≤ 106 Ω                                  

• odporna na działanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) – bez widocznych śladów po 24h 

• odporna na działanie kwasu azotowego 65% (HNO3) – bez widocznych śladów po 1h 

• odporna na działanie kwasu siarkowego 98% (H2SO4) – po 24h możliwe zabrązowienie 
usuwalne poprzez przeszlifowanie – niewymagane naniesienie żadnego lakieru 

• odporne na działanie zasad o pH ≥ 12 

• odporne na węglowodory, alkohole, eter, ester (octan), glikol, formaldehyd, keton izobutylowo-
metylowy, kwas solny, kwas fluorowodorowy, kwas azotowy, kwas fosforowy, kwas octowy, kwas 
mrówkowy, kwasek cytrynowy, kwas mleczny 

• usuwalność kolorowych plam lub zmatowionej powierzchni spowodowanych działaniem 
substancji chemicznych jak rozlany klej oraz utlenione lub spalone powierzchnie (poprzez 
zeszlifowanie bez jakiegokolwiek śladu) 

• łatwość odkażania powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi DIN 25415 część I i 
ISO 8690 – znakomita 

• właściwości bakteriostatyczne i grzybobójcze SNV195920  

• deklaracja zgodności ze znakiem CE, EN 14041 

2.10. Wykładzina dywanowa 

• dywanowa wykładzina w płytkach   

• Rozmiar płytek – 50 x 50 cm 

• Wzór – gładki, jednolity 

• Grubość całkowita – 5,8 mm 

• Wysokość runa – 2,9 mm 

• Skład runa – 100% Polyamide 6, BCF 

• Barwienie runa – na wskroś 

• Waga runa – 580 g/m2  

• Gęstość ściegu – 193 060 na m2  

• Waga całkowita – 3 955 g/m2 

• Użycie materiałów z recyclingu – ponad 60% wagi całkowitej 

• Klasa użytkowa EN 1307:2008 – klasa 33 

• Tłumienie odgłosów uderzeniowych ISO 140-8 – 27 dB 

• Podłoże – modyfikowany bitumen 

• Reakcja na ogień EN 13501-1:2002 – Bfls1 

• Kryteria SKA - spełnia 

• Antystatyka BS ISO 10965:1998 - <1 x 109Ω (antystatyczna) 

• Gwarancja – 10 lat 

• Użycie krzeseł na kółkach BS EN 985:2001 – wartość minimalna R≥2,4 

• Trwałość kolorów BS EN ISO 105: B02 - ≥5 

• Przewodność cieplna ISO 8302 - 0,0646 m2 K/W 

• Kolory do decyzji użytkownika po przedstawieniu próbek 

2.11. Kleje do wykładzin  

a. kleje przeznaczone do wykładzin elastycznych (ze stosowaniem się do wskazań producenta:: 

• Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych 
mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 

• Klej do wykładzin do przyklejenia wykładziny do podłoża  

• Klej kontaktowy do przyklejenia wywiniętego cokołu z wykładziny do ściany 
b. kleje przeznaczone do wykładzin dywanowych (ze stosowaniem się do wskazań producenta:: 

• Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych 
mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 

• Płyn mocujący do wykładzin w płytkach. 
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2.12. Sznur spawalniczy 

Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu śr. 4mm. 
 

2.13. Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych z płytek 30x30cm 

Gres 30x30 , powierzchnia matowa. 
Tolerancja wymiarowa +/- 0.3% 
Nasiąkliwość <0.3% 
Twardość >6 
Antypoślizgowe, kwaso i wodoodporne, odporne na szok termiczny 
Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, 
narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ±0,5 mm 
krzywizna:  1,0 mm 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

2.14. Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 
Fuga kwaso i wodoodporna, elastyczna 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST„Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST„Wymagania ogólne”. 
Izolacyjne materiały cieplne i zimnochronne powinny być składowane na budowie w miejscach 
suchych, zabezpieczonych przed utrata ich własności na skutek zawilgocenia.  
Sprzęt i środki transportowe powinny być sprawne oraz odpowiadają warunkom bhp obowiązującym 
przy wykonywaniu robót izolacyjnych, jak i przy transporcie materiałów na placu budowy. 
Wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcja producenta.  
Instrukcja przewozowa powinna być udostępniona odbiorcom wyrobu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonanie w/w robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normami 
i warunkami technicznymi. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
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5.5. Szlichta wyrównawcza pod posadzki 

Wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 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. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
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. 

5.6. Posadzki z gresów  

charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością. 
Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe. 
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 
została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika 
budowy. 
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, zaprawę lub kit 
stosowany do układania płytek, grubość warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod płytki, szerokość 
spoin, dylatacji itp. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z płytek są następujące: 
w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na zaprawach 
cementowych, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 5 °C, 

5.7. Posadzki z wykładzin elastycznych 

Do wykonywania posadzek z wykładzin powinny być dobierane materiały (wykładziny, kleje, masy 
wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny. 
Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny 
oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę.  
Do spawania wykładzin należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze 
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny; średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 
4-5 mm. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna 
być niższa niż 18° C i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, 
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć do 
pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem.  
Przed instalacją należy wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować etykiety 
fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. W miarę możliwości rolki należy 
przewijać przed instalacją. Należy je przechowywać w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru 
należy zgłaszać u dystrybutora.  
 
Układanie wykładziny. Wykładzina powinna być na 24 h. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby 
arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie 
do podłoża i wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny 
być przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.  
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Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18° C). 
Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je na płaskim 
podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane 
przez producenta określonej wykładziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu 
kleju osakrylowego) powinny być nanoszone na podkład równomierną warstwą, przy użyciu packi 
ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe ( typu kleju Kroniko ) należy nanosić na podłoże i 
spód wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej 
wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę.  
Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce 
mocne i trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki 
miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp.  
Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. Arkusze 
wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 
mm. Powierzchnia posadzki z wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności 
badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być 
większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe niż 2 mm/ 1 mm i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Aby 
uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, 
arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z 
prawymi, a lewe z lewymi. 
W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o 
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami wykładzin powinny być 
spawane. Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin 
antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy 
i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią 
posadzki. Do spawania wykładzin należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w 
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, średnica sznura spawalniczego powinna 
wynosić 4-5 mm.  
Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według projektu, który 
powinien uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny, a także szczególne 
zalecenia. Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej należy 
stosować specjalne kleje prądoprzewodzące. Spoiny między arkuszami wykładzin powinny być 
spawane.  

5.8. Posadzki z wykładzin dywanowych 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do 
jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed 
instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury 
otoczenia (min. 18ºC). Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym lub wałka 
rozprowadzamy płyn mocujący na całym wyznaczonym linią podłożu. Po rozprowadzeniu płynu 
mocującego, dociskamy wykładzinę do podłoża. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 
płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. Nie należy rozpoczynać układania od ściany. Zawsze należy rozpoczynać 
układanie z wyznaczonego punktu mniej więcej w środku pokoju, lecz tak, aby przy ścianach 
docinane płytki miały szerokość nie mniejszą niż 15 cm. Układanie zaczynamy od wyznaczonego 
„środka” promieniście do ścian. Płytki należy zamocować na płyn antypoślizgowy na całej 
powierzchni przylegania płytki do podłoża. Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem tych, które leżą 
przy ścianach. Cięcie powinno zawsze „wychodzić” na ścianę. Cokoły  - listwy systemowe z 
wklejonym paskiem wykładziny. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” 

6.1.1. Kontrola robót 

Kontrola robót obejmuje: 
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
− kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni  
   pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
− kontrole prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną  
   jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
− oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki ( grubość powłoki winna być zgodna z wartością  
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   podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta, 
− kontrole poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
− kontrola poprawności ułożenia posadzek 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów ,  których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm i aprobat technicznych. 

6.2.Kontrola materiałów izolacyjnych 

Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 
oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
1. wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 
2. przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 
3. kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 
4. ułożenia warstwy ocieplającej  
5. sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 
6. grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 
7. sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu ,połączenia warstw z podłożem. 

6.3.Kontrola posadzki z płytek gresu 30x30cm 

Kontrola  powinna obejmować: 
1. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, 
2. sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 

dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 
3. sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
4. sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką 
z dokładnością do 0,5 mm, 

5. sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów itp. 
6. sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

6.4.Kontrola posadzki  z wykładzin elastycznych i dywanowych 

Kontrola  powinna obejmować: 
1. sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  
2. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 

wzoru, przylegania wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji (sfałdowań, 
pęcherzy); 

3. sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 
dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą 
przekraczać 5 mm, 

4. sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach 
prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość 
spoin max. 0,5 mm, 

5. sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów  itp. 
6. sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 

dostarczonych wykładzin  

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w OST  „Wymagania 
Ogólne". 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
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produkcji betonu. 
 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 

Właściwości i wymagania 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
 PN-EN 13888:2004  

 
Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 

 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
pęknięcia włoskowate. 

 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 

 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 

 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 
 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

 PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  
SST- 06 

 

ROBOTY MALARSKIE 

   KOD CPV 45442100-8 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie robót malarskich. 

1.2.Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna est stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót  związanych z robotami malarskimi przewidzianymi do wykonania  
w niniejszym kontrakcie.  

1.3.Zakres robót objętych ST 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

• Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi 

• Malowanie ścian i sufitów farbami bakteriobójczymi 

• Malowanie posadzek farbami do betonu 

• Malowanie ścian farbami emulsyjnymi 

• Malowanie farbami ftalowymi 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST -  
"Wymagania ogólne". 

1.5.Określenia podstawowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w OST  ,,Wymagania ogólne”. 
Wszystkie rodzaje farb powinny mieć cechę farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci 
całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2.Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farb należy stosować: 

• wodę do farb wapiennych, 

• terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. 
Rozcieńczalniki powinny mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości wydanym  
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
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2.3.Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami lateksowymi: 

•       powierzchni tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
farby nie podaje inaczej, 

•       na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3/5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje się wykonanie powłoki 
 malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno    
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

2.4.Farby lateksowe 

Farba mineralna, półmatowa, odporna na działanie tłuszczu, wilgoci, zmywalna, posiadająca atest 
higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia. 

2.5.Farby bakteriobójcze 

Wodna, dwuskładnikowa farba epoksydowa do malowania podłóg i ścian szczególnie narażonych na 
obciążenia mechaniczne.  
odporna na działanie tłuszczu  i zapobiegająca rozwojowi różnych bakteryjnych zarazków, takich jak 
oporne na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Enterococcus hirae. 
do wielokrotnego czyszczena/zmywania (1. klasa odporności na szorowanie na mokro wg DIN EN 
13300), zachowując trwałe działanie bakteriobójcze. 
nie przyjmująca zanieczyszczeń.  
o powierzchni nie wybłyszczającej się przy obciążeniu mechanicznym. 
Nakładanie powłoki malarskiej przy użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku hydrodynamicznego. 
posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia. 

2.6.Farby ftalowe 

Emalia ftalowa (alkidowa) biała ogólnego stosowania, półmatowa. 

2.7.Farby epoksydowe 

Farba wodorozcieńczalna, epoksydowa do posadzek betonowych 
Do malowania posadzek betonowych wewnątrz budynków. 
Wydajność: 0,2 kg farby na m2 , ilość warstw – 2. 
Cechy szczególne: duża odporność mechaniczna i chemiczna. 

2.8.Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne 

• rozcieńczalniki przygotowanie fabrycznie,  

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

• kity i masy szpachlowe do wyrównywania i napraw podłoża.  
Środki odtłuszczające i gruntujące muszą spełnić warunek właściwego odtłuszczenia i zagruntowania 
podłoża oraz zapewnić warunki przyczepności dla jego szpachlowania lub malowania.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

3.SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
BHP. 

4.TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST ”Wymagania ogólne”. 
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5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST ”Wymagania ogólne”. 
Przed malowaniem istniejących elementów stalowych czy tynków należy powierzchnię dokładnie 
przygotować. 
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 
organiczne należy: 

• w pomieszczeniach roboty wykonywać przy zapewnieniu skutecznej wentylacji, 

• przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8oC. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1oC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem  
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
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. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

5.2.1.Przygotowanie podłoża 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo – wapienną. 

5.2.2.Gruntowanie 

Tynki i powierzchnie betonowe 
Przy malowaniu farbami lateksowymi: 

• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

• dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą  

• w stosunku 1:3/5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 

• Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 

5.2.3.Malowanie 

Wymagania dla powłok: 

• wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, 

• grubość min.100 m, 

• przyczepność do podłoża 1 stopień, 

• elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania  od podłoża, 

• twardość względna – min. 0,1, 

• odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki, 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farby).  
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 
nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do 
pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych  
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nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu  farbami  akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym 
czasie nadają się do użytkowania.  
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.  
Wykonywanie powłok międzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach metalowych. 
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając 
sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość. 
gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie nakładania. 
Nakładanie następnych warstw może zostać przeprowadzone po całkowitym wyschnięciu 
(utwardzeniu) poprzednio wymalowanej powłoki. Należy zachować minimalne czasy schnięcia 
podawane przez producenta. W przypadku farb chemoutwardzalnych należy zwrócić również uwagę 
na maksymalną dopuszczalną przerwę pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. 
Każda powłoka powinna być nałożona możliwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc nie 
pokrytych.  
Ilość i grubość nakładanych warstw zgodnie z pkt 2.2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

   6.1.Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  
oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

6.2.Zakres kontroli badań 

6.2.1.Powierzchnia do malowania 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po uzyskaniu 
protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża 
należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 65%. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
Badanie powinno obejmować: 

• określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, 
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem 
alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać  
za niedostatecznie skarbonizowany. 

• określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni  
i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

• sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej do 
malowania wodą. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej  
niż po 3 s. 

W przypadku elementów stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje się organoleptycznie 
porównując powierzchnię stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-ISO-8501-1. W przypadku 
określania chropowatości należy posłużyć się wzorcowymi komparatorami. Zapylenie powierzchni 
stalowych należy ocenić przez przetarcie czystą szmatką. Wilgotność ocenić przy użyciu 
odpowiednich przyrządów. 

6.2.2.Roboty malarskie 

Badania powłoki przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem 

• sprawdzenie sumaryczne grubości zestawu powłok 

• dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

• elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo jeżeli przeprowadzone badania dadzą 
wynik pozytywny. W przypadku gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie.  
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Ocena powinna obejmować: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitów  

• i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzów 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, kilkukrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

• Sprawdzenie przyczepności do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. W przypadku podłoży metalowych należy stosować metodę opisaną w PN 
EN – ISO-2409 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki kontroli materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST” Wymagania ogólne”. 
Dla robót malarskich jednostką obmiarową jest – m2 powierzchni zamalowanej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  OST” Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót może być dokonany jeżeli jakość robót jest zadowalająca i spełnione są wymagania dla 
robót wymienione w pkt.6 niniejszej specyfikacji. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w OST  „Wymagania 
Ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

1 PN-EN 1993-1-2:2007 
Eurokod 3 

Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: Reguły ogólne – 
Obliczanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

2 PN-ENV 13381-4:2004 Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową 
elementów konstrukcyjnych – Część 4: Zabezpieczenia elementów 
stalowych. 

3 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
4 PN-EN 21513:1993  Wyroby lakierowe - Wstępne próby techniczne. 
5 PN-EN ISO 2808:2000  Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłoki. 
6 PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowych. 
7 PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
8 PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 

wody oraz na oznaczanie nasiąkliwości. 
9 PN-EN ISO 6272:1999  

 
Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie  
za pomocą aparatu Du Pont'a. 

1
0 

PN-EN 24624:1994, Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do podłoża  
oraz przyczepności między warstwowej.  

1
1 

BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 
trwałości barwy metodą przyspieszoną. 

1
2 

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych. 

1
3 

PN-C 81901:2002 Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane. 

1
4 

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

1
5 

PN-C 81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

1
6 

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne  

1
7 

PN-EN 1062-1:2004 
(U)  

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane  
na zewnątrz na mury i beton. 

1
8 

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe  
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja  
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1
9 

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 
całkowitego wyschnięcia 

2
0 

PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 

2
1 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 

2
2 

PN-EN ISO 8502-
4:2000 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne 
dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed 
nakładaniem farby 

2
3 

PN-EN ISO 12944-
1:2001  

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie 

2
4 

PN-EN ISO 8501-
1:2007 (U) 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 

10.2.Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 
Instrukcja ITB Nr 351/98  W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

 SST- 1.11 

 
SUFITY PODWIESZANE  

KOD CPV 45421146-9 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów  sufitów podwieszanych. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

454000000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

  45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i 

okien 

  45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania, montażu i odbioru nw 
sufitów: 
sufity podwieszane modularne – mineralne  o wymiarach kaset 600 x 600  
sufity podwieszane szczelne – z płyt gipsowo - kartonowych  

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w OST „Wymagania  
ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Sufit podwieszany modularny-mineralny 

Sufit kasetonowy do obiektów służby zdrowia, w kolorze białym o wymiarach kaset 600 x 600 x 15 
mm o krawędziach prostych na ruszcie aluminiowym w kolorze białym.  
Płyty z wełny mineralnej o powierzchni pełnej o odporności na wilgotność względną powietrza 95% 
RH z gwarancją nieugięcia pod wpływem wilgoci min. 10 lat.  
Malowanie płyt farbą bakteriobójczą z aktywnym czynnikiem zwalczającym bakterie i grzyby, 
uniemożliwiającą tworzenie się pleśni.  
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Pochłanianie dźwięku do aw=0,60 (H), dźwiękoizolacyjność (Dncw db) do 36.  

2.2. Sufit podwieszany z płyt gipsowo - kartonowych 

Występowanie: 
sala zabiegowa, naprawa sufitu w salach operacyjnych po demontażu stropów laminarnych. 
Materiały : 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.  
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110).  
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony 
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy 
pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. 
Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W 
rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili 
UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.  
Grubość płyty gipsowo-kartonowej  6 mm, płyta do gięcia. 
Wykończenie powierzchni z płyt g-k .  
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego po 
związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.  

2.3. Elementy stalowe 

Do wykonania konstrukcji rusztu dla sufitów podwieszanych stosowane są elementy profilowane oraz 
listwy przyścienne charakterystyczne dla producenta. 

2.3.1. Elementy łączące 

Elementy łączące są charakterystyczne dla zastosowanego systemu, zależne od producenta: 
-    wieszak mocujący, dobierany zgodnie z poziomem sufitu określonym w projekcie, łączniki      
wzdłużne oraz krzyżowe, 
-    blacho-wkręty, 
-    kołki mocujące, 
Materiały stosowane do wykonania powinny mieć: 
-Aprobaty techniczne lub być produkowane z odpowiednimi normami 
-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
-Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  

4. TRANSPORT 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane 
w OST  „Wymagania ogólne”  
Środki transportu dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Montaż należy wykonać według wytycznych producenta oraz zgodnie z projektem. 
Magazynowanie jest w gestii wykonawcy robót budowlanych. Materiały powinny być złożone w 
miejscu równym, suchym, czystym i bezpiecznym. Folia termokurczliwa zabezpieczająca palety z 
kasetonami nie jest wodoodporna. W celu uniknięcia uszkodzenia z towarem należy obchodzić się 
ostrożnie. 
Sufity winny być składowane w miejscu instalowania przez 24 godziny przed montażem. Mogą być 
instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Nadmierną wilgotność powietrza 
w pomieszczeniu należy obniżyć przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilżaczy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Elementy konstrukcyjne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie dostarczonych elementów polegającym na: oględzinach, niedopuszczalne są pęknięcia 
kasetonów, czy płyt gk ubytki, przebarwienia, uszkodzenia elementów konstrukcji nośnej, zagięcia 
listew przyściennych oraz profilów stalowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową sufitu jest: 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST  „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  „Wymagania ogólne”,  
Płaci się za –1 m2 wykonania sufitu 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• Prace pomiarowe, 
• Wykonania tymczasowych rusztowań 
• Wykonanie badań i pomiarów 
• Dostarczenie materiałów i sprzętu 
• Wykonanie zawiesi rozmierzenie i zamontowania konstrukcji podwieszania okładzin zgodnie z 
Dokumentacją projektową 
• Wypełnienie konstrukcji płytami okładzin 
• Montaż elementów wyposażenia montowanych w płaszczyźnie okładzin 
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robót z resztek materiałów 
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione , które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST  „Wymagania ogólne”   
oraz: 
PN-B 02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności 
materiałów budowlanych - wraz ze zmianą normy PN-B 02874/Azl: 1999. Patrz „Przepisy związane" - 
ST „Część ogólna" 
PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie.  
   Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
PN-EN 20354:2000  Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
PN-EN 1602: 1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności 
wymiarowej 
 w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych 
PN-EN 822:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
PN-EN 823: 1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości  
PN-EN 824:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
PN-EN 825: 1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
PN-93/B-02862  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych 
UA GS VII.07/2001  Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów  

wielowarstwowych w zakresie niepalności
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  
SST- 1.12 

 

OSŁONY ANTYUDAROWE 
 

KOD CPV 45450000-6 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru zamontowania odbojnic ściennych i narożników na narożach ścian.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót: 

• Odbojnice ścienne  - przyklejenie oderwanych listew, uzupełnienie brakujących. 

• Narożniki ścienne – 

1 .4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

• Listwy ochronne gr.2,5mm  , szer. 30cm , z żywicy winylowej z domieszką akrylu 

• Narożniki pionowe wypukły z żywicy winylowej z domieszką akrylu 

• Klej montażowy 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST „Wymagania ogólne” . 

5. WYKONANIE PRAC 

Odbojnica i narożniki ścienne - płaska i twarda listwa ochronna o grubości 2,5 mm 
Odbojnica zabezpiecza ściany przed uszkodzeniem, zarysowaniem i zabrudzeniem. 
Odbojnica wykonana  z żywicy winylowej z domieszką akrylu, który jest materiałem o bardzo 
dużej twardości i oporności na pęknięcia. Dzięki takiemu połączeniu uzyskana została bardzo twarda 
powierzchnia, odporna na zarysowania i trwałe zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, że 
materiał mniej przyjmuje zabrudzenia, co ułatwia lepsze utrzymanie czystości. 
Odbojnicę można także zastosować jako odbojnicę drzwiową, dzięki czemu można zabezpieczyć 
drzwi przed przypadkowym uszkodzeniem. Bogata oferta kolorystyczna daje możliwość dobrania 
kompozycji kolorystycznej do prawie każdego wnętrza, przez co idealnie sprawdza się też jako 
element dekoracyjny. 
Szybki, łatwy montaż do ściany za pomocą kleju montażowego. Zużycie kleju wynosi 100-400 g/m2. 
Listwy standardowo występują w szerokościach 11 cm, 17 cm, 22 cm, 30 i 60 cm w odcinkach 
maksymalnie 4 m. 
 



PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA 5 KONDYGNACJACH BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA 
DZIECĘCEGO PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 W WARSZAWIE NA POTRZEBY  

SP KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO  
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

TEAM PROJEKT 04-305 WARSZAWA UL. HETMAŃSKA 21/4 

55 

      

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego materiału. 
 

 

 


