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WYMAGANIA OGÓLNE  

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z modernizacją działu farmacji położonego na terenie SPKSO przy ul. 
Sierakowskiego 13 w Warszawie. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno-budowlanym i 
technologii” na modernizację działu farmacji w SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w 
Warszawie. 
 
Inwestor: SPKSO, ul. Sierakowskiego 13, w Warszawie 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
SST :     KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

Nr 
działu Opis 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

451-1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU  

453-1  HYDROIZOLACJE 
452-2   ROBOTY MUROWE 

 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

453-1  TYNKI UZUPEŁNIENIE 
454-2  POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
454-3  STOLARKA, ŚLUSARKA, WITRYNY ALUMINIOWO-SZKLANE 
454-4  POWŁOKI MALARSKIE 
452-5              SUFITY PODWIESZANE  
 
1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Przebudowa – rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na 
budowę i wykonania robót budowlanych  
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Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 
kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do 
działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 
występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla lub obiekt małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera  podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 
być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to 
tylko możliwe wydawane na piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone 
do Dokumentacji projektowej,  
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 
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Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż 
Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych 
oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 
Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót  
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne 
do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy 
nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale 
nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę  
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentację  
projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar 
Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową. 
 
2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

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

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

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

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

Projekt budowlany i wykonawczy dla w/w inwestycji , obejmuje: 
− Projekt zagospodarowania terenu, (nie dotyczy) 
− Projekt budowlano-wykonawczy  – architektura, 
− Projekt budowlano-wykonawczy – konstrukcja,(nie dotyczy) 
− Projekt budowlano-wykonawczy – instalacje wewnętrzne, 
− Projekt technologiczny, 
− Przedmiary robót, 
− Specyfikacje techniczne. 
 
2.2.  Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w ciągu 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i 
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
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Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 
 

Ochrona i utrzymanie robót  

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

Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść prawna  

Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów  

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

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
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środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania; 

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i 
kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę; 

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia  

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

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

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

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

3.1.  Materiały  

Akceptowanie u żytych materiałów  

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

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

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co  
 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą  zapłacone. 
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Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  

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

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

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
 
 
3.3.  Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

4.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwest orskiego  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 
 
5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.1.  Zasady kontroli jako ści i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do 
wykonania robót zgodnie z PB. 
 
5.2.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
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5.3.  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
5.4.  Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
5.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru i nwestorskiego  

Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 
 
5.6.  Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

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

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
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− uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania 
się do jego treści. 
 
Ksi ęga obmiaru robót  

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o 
dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
− numerem kolejnym karty, 
− podstawą wyceny i opisem robót, 
− ilością przedmiarową robót, 
− datą obmiaru, 
− obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 

rozdziału ST, 
− ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 

Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
 
Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
− decyzję o pozwoleniu na budowę, 
− protokół przekazania placu budowy, 
− protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
− inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
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− harmonogram budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokóły odbioru robót, 
− protokóły z narad i ustaleń, 
− dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
− korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 
 
6.  OBMIAR ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

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

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
 
6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
6.4.  Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 
− dane osoby sporządzającej obmiaru. 
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7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
− odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także Inspektora. 
 
7.3.  Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
7.4.  Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PB ,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 
 
7.5.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
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pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
− PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
− Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
− Obmiar robót (jeśli wymagany) 
− Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
− Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
− Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
− Protokóły prób i badań. 
− Protokóły odbioru robót zanikających. 
− Rozliczenie z demontażu. 
− Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
− Wykaz przekazywanych kluczy. 
− Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
8.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1.  Ustalenia ogólne  

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena obejmuje: 
− robociznę, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły 
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
 
8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, 
poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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 451-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

10.  WSTĘP 

10.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych i wyburzeniowych związanych z modernizacją działu farmacji 
położonego na terenie SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

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

  45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 
10.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
10.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
10.4.  Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
budowlanym. 
Prace rozbiórkowe obejmują: 
- rozebranie ścian murowanych z cegły, 
- uzupełnienie tynków cementowo- wapiennych, 
- demontaż posadzek , 
- wykucie ościeżnic i przesunięcie otworów drzwiowych do pomieszczeń 
- demontaż szaf, regałów skrzydeł drzwiowych, 
- wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.). 
 
10.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

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

11.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1. 
 
11.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót:  

- nie występują 
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12.  SPRZĘT 

12.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2. 
 
12.2.  Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- młotami wyburzeniowymi, 
- młotami kującymi, 
- odkurzaczem przemysłowym, 
- samochodami do wywozu odpadów, 
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
- rusztowaniami, 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
 
13.  TRANSPORT 

13.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
specyfikacji technicznej. 
 
13.2.  Transport materiałów  

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
14.  WYKONANIE ROBÓT  

14.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
14.2.  Warunki przyst ąpienia do robót  

Teren robót modernizacyjnych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na 
czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy uniemożliwić wejście do strefy niebezpiecznej 
osobom postronnym poprzez zastosowanie barier ochronnych i taśm ostrzegawczych. 
Roboty rozbiórkowe można rozpocząć tylko pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Wszystkie prace należy wykonywać ręcznie niewielkimi 
fragmentami z równoczesnym usuwaniem gruzu na zewnątrz budynku. 
Grupa robotników, która ma dokonać rozbiórki powinna zapoznać się z przepisami BHP 
obowiązującymi przy tego rodzaju robotach. W szczególności należy przestrzegać 
następujących warunków : 
- robotnicy muszą być zaopatrzeni w odzież ochronną: odpowiednie obuwie, hełmy, 
rękawice, okulary ochronne 
- narzędzia ręczne muszą być odpowiednio mocno osadzone na gładkich trzonkach 
- w przypadku, gdy któryś z elementów konstrukcyjnych w trakcie rozbiórki może ulec 
zniszczeniu należy go uprzednio wzmocnić. 
- gruz należy usuwać sukcesywnie z terenu budowy, 
- przy pracy z narzędziami elektrycznymi należy pamiętać o zabezpieczeniu przed 
porażeniem prądem elektrycznym 
 
15.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

15.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.   
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
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16.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, rozebranych podłóg 
- 1m3 wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz 
wywozu i utylizacji odpadów. 
 
17.  ODBIÓR ROBÓT 

17.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
18.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 8 
specyfikacji technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 
 
19.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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453-1 HYDROIZOLACJE  

20.  WSTĘP 

20.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych związanych z modernizacją działu 
farmacji położonego na terenie SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 
 
20.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
20.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim  z węglowodorów i ich 
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
 
20.4.  Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i 
wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
20.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
21.  MATERIAŁY  

21.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
 
21.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
− grubość       0,20 mm, 
− masa powierzchniowa     190 g/m2, 
− wytrzymałość na rozdzieranie    ≥ 60 N/mm, 
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
− o wysokości 1 m w czasie 100 h    nie przesiąka 
− opór dyfuzyjny      ≥ 600 m2 hPa/g 
− rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 
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Zastosowanie: 
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna. 

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa  

Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
− grubość       0,20 mm, 
− masa powierzchniowa     85 g/m2, 
− wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne  ≥ 120 N/mm, 
− wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne   ≥ 100 N/mm, 
− równoważna warstwa powietrza     0,02 m, 
− paroprzepuszczalność     ≥ 1200 g/m224h, 
− wysokość słupa wody wg DIN 20 811   >1000, 
− zakres temperatur      -40 do +80 oC, 
− rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia, 
− odporność na promienie UV    4 miesiące. 
Zastosowanie: 
Folia stosowana jako izolacje w warstwach dachu i posadzek.. 

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm  

Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkładów cementowych 
i betonowych, wody opadowej. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów 
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne: 
− grubość        0,20 mm, 
− masa powierzchniowa      190 g/m2, 
− wytrzymałość na rozdzieranie     ≥ 60 N/mm, 
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m  
− w czasie 100 h       nie przesiąka 
− opór dyfuzyjny       ≥ 60 m2  hPa/g 
− rozprzestrzenianie ognia     nie rozprzestrzeniające ognia 
Zastosowanie: 
Folia stosowana jako warstwa zabezpieczająca izolacje termiczne przed przenikaniem 
wilgoci w warstwach posadzkowych 

Papy termozgrzewalne i samoprzylepne  

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego 
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest 
wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap 
modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy 
modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać 
praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z 
włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości 
odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. 
Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie.  
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem  przeznaczonym do 
wykonywania hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnych  i samoprzylepnych jest 
zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice 
dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, 
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zgrzewalnych i smoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej 
generacji, a mianowicie: 
− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do 

przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 
− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 

pozostałym elementom. 

AQUAFIN-2K  

AQUAFIN-2K to dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna, modyfikowana polimerami zaprawa 
uszczelniająca. Składa się z takich składników jak: AQUAFIN-1K i UNIFLEX-B 
 
AQUAFIN-2K 
Dane techniczne: 
 
− Baza: piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi, dyspersja 

tworzyw sztucznych 
− Opakowanie: AQUAFIN-1K – worki 6kg, 25 kg ; UNIFLEX-B – poj. 2 kg, poj. 8.33 kg 
− Gęstość przygotowanej zaprawy 1,50 kg/dm3 
− Proporcje mieszania 3 cz. wag. AQUAFIN-1K oraz 1 cz. wag. UNIFLEX-B 
− Czas mieszania ok. 3 minuty 
− Czas aplikacji ok. 60 minut 
− Temperatura aplikacji  + 5 ºC do + 30ºC 
− Zużycie 

1. wilgoć gruntowa  3kg/m2 ok. 1,75mm 
2. woda bezciśnieniowa  3,5kg/m2 ok. 2,0mm 
3. woda ciśnieniowa  4,5kg/m2 ok. 2,5mm 

− Przyczepność do podłoża z betonu ≥ 1,3 MPa 
− Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą 

przyczepności do betonu   ≥ 0,7 
− Opór dyfuzyjny dla pary    ≤ 1,0 m 
− Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 
− Mrozoodporność, oceniana po   50 cyklach 
− zamrażania i rozmrażania w zakresie 
− - wyglądu      brak, uszkodzeń 
− - wodoszczelności    brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 
− Odporność na przebicie statyczne, określona wodoszczelnością powłoki w MPa, po 

działaniu obciążeń 
5 daN     brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
10 daN    ≥ 0,5 
15 daN    ≥ 0,5 
20 daN    ≥ 0,5 

Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH W/394/91/94 i Aprobatę Techniczną ITB AT-15-
3187/2004 
Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu 
Zastosowanie: 
Do uszczelniania powierzchni betonowych, murów i tynków, wewnątrz i na zewnątrz w: 
budownictwie ogólnym, specjalistycznym, hydrotechnicznym i wodnym. W szczególności do 
izolacji podziemnych części budowli, oczyszczalni ścieków, zbiorników wody pitnej, zapór, 
śluz, niecek basenowych, kanałów instalacyjnych oraz przy renowacji starego budownictwa. 
 

POSYPKA HYDROSTOP – MIESZANKA PROFESJONALNA  

Hydroskop - Mieszanka Profesjonalna ma postać sypkiego proszku cementowo-piaskowego, 
który miesza się z wodą i nanosi na beton/'żelbet. Wgłębne działanie uszczelniające polega 
na tym, że składniki Hydrostopu wnikają w pory wilgotnego betonu na głębokość minimum 
10cm i krystalizują w kapilarach, co trwale likwiduje przenikanie wody i daje efekt osuszenia 
oraz jednocześnie nie zatrzymuje przenikania pary wodnej. Zdolność krystalizacji w porach 
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odnawia się po przyłożeniu ciśnienia wody nadając cechę samodzielnego doszczelniania, co 
w praktyce wielokrotnie obserwowano na powierzchni 
 żelbetowych zbiorników wody. Hydrostop podnosi wodoszczelność betonu. 
 
Dane techniczne 
Nazwa i nr: Hydrostop - Mieszanka Profesjonalna 209 
Rodzaj produktu.: sucha mieszanka do wykonywania pocienionych wypraw uszczelniających 
beton przez krystalizacje 
Postać: szary proszek 
Podłoże: Beton B15 do B45, W2, na zewnątrz F50 
Wielkość opakowania: 25kg, 
Orientacyjne zużycie: 0,8 do 1,6kg/m2 
Ciężar nasypowy: 1,22 kg/dm3±10% 
Gęstość objętościowa: 1,80 kg/dm3±10% 
Ilość wody: ~0,45 l wody na 1 kg, ok. 11,2 na 25 kg 
Maksymalna grubość powłoki mal.: 1,5mm 
Szerokość rysy niepracującej: <0,5mm, 
Przyczepność po 3dniach: _1,5 MPa 
Przyczepność po 28dniach: od 2 do 4 MPa 
Wodoszczelność po 28dniach: _0,6 MPa, 
Mrozoodporność: z F50 wzrasta doF150 
Temperatura stosowania: 2°C do 30°C 
Odporność na: środowisko XA2, pH od 5,5 do 12,5, a w tym wody gruntowe, ścieki bytowe i 
z gospodarstw rolnych, woda pitna chlorowana i basenowa XD2, tłuszcze, oleje mineralne, 
spożywcze i transformatorowe, woda deszczowa, rzek, jezior i rowów melioracyjnych, z 
wyłączeniem agresywnych dla betonu ścieków przemysłowych (dla XA2 potrzebna 
dodatkowa warstwa chemoodporna). Osobna lista chemoodporności. 
Euroklasa reakcji na ogień: A1, 
Czasy harmonogramowe: 
Od wylania betonu/napraw do nakładania wyprawy: 
korzystne -7dni, możliwe natychmiast 
Czas mieszania z woda: ~3min. (300obr/min) 
Zalecany czas zużycia po zmieszaniu z woda: 30min 
Czas do nałożenia drugiej warstwy: 2 do 5 h, 
Czas sezonowania w wilgoci 95%: od 5 do 10 dni 
Swobodny ruch pieszy po powłoce: >24 h 
Ruch kołowy po wyprawie po: 3 doby 
Nanoszenie płytek, termoizolacji: 2 doby 
Zasypywanie wilgotnym gruntem: 2 doby 
Nanoszenie farb hydrofobowych: 5 dni 
Zalewanie woda po: 5 dni, zalecane 10 
Okres przydatności: w całych opakowaniach 
1 rok od daty produkcji. Chronić przed wilgocią. 
Dokumenty odniesienia: PZH nr HK/B/1724/01/2003, 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-7076/2006 + wyniki badan skuteczności uszczelniania 
przez penetracje rys do 0,5mm w betonie powstałych po naniesieniu izolacji i badania 
odporności na gnojowice prowadzonych w ITB. 
 
Zastosowanie: 
Hydroskop - Mieszanka Profesjonalna służy do wykonywania pocienionych wypraw 
uszczelniających konstrukcje betonowe i żelbetowe przed woda agresywności XA2. 
Izolowanie elementów betonowych i konstrukcji 'żelbetowych polega na pokryciu ich cienka 
warstwa tego produktu powodująca krystalizacje wewnątrz betonu, co daje izolacje 
nieporównanie skuteczniejsza od warstw bitumicznych i bentonitowych. Uszczelnia się 
fundamentowe płyty, stopy i ściany monolityczne, posadzki zbrojone, zbrojone płyty na 
tarasie i balkonowe. Produkt służy do uszczelniania zbiorników wody, oczyszczalni i 
przepompowni ścieków bytowych, szamb, basenów, podziemnych części budynków i 
budowli (tuneli, studzienek i komór instalacyjnych, pomieszczeń mokrych np. łaźnie w 
miejscach występowania zagrożenia maksimum XA2. Stosuje się zarówno do izolowania 
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obiektu na etapie budowy, jak i do istniejących budowli od wewnątrz, to jest bez ich 
odkopywania. Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym zakresie w budownictwie 
mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, od wewnątrz i z zewnątrz 
konstrukcji.  
 
22.  SPRZĘT 

22.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
 
22.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.  
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
− palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
− mały palnik do obróbek dekarskich, 
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
− szpachelka, 
− nóż do cięcia papy, 
− wałek dociskowy z silikonową rolką, 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z 
pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość umożliwiającą 
swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe 
powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w 
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do 
ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. 
Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali 
praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas 
wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi 
się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z 
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
 
23.  TRANSPORT 

23.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
specyfikacji technicznej. 
 
23.2.  Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
23.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy 
przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone 
w kontenerach lub na paletach. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w 
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
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Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę 
bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w 
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
 
24.  WYKONANIE ROBÓT  

24.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 specyfikacji technicznej. 
 
24.2.  Warunki przyst ąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
 
24.3.  Przygotowanie podło ża 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i 
inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię izolowaną wyrównać zaprawą 
cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, 
nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio 
zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża.  
 
24.4.  Izolacje z folii  

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje wykonać należy jako jednowarstwowe. Folia 
układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone  do 
uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem 
układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład 
arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie 
mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można 
naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
 
24.5.  Izolacje papowe  

Gruntowanie podło ża  

Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiał gruntujący należy stosować 
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 
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Izolacje z pap termozgrzewalnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć 
równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być 
pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap 
zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie 
należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do 
izolowania. 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości.  Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
− podłużny 8 cm, 
− poprzeczny 12-15 cm. 
Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych 
pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
Izolacje z pap samoprzylepnych 
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd 
zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych 
krawędziach i równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy 
powinna być pokryta folią antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. 
Papę należy kleić do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy 
asfaltowej znajdującej się od spodniej strony wyrobu. Sposób układania papy analogiczny ja 
w pkt. 5.6.2. 
Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako warstwa podkładowa na termoizolacji ze 
styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed działaniem wysokiej temperatury 
podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej.  

Akcesoria do pokry ć z pap 

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne 
stosować zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu.  
 
24.6.  Hydroizolacja AQUAFIN-2K  

Przygotowanie podło ża: 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji 
zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć. Mury z cegieł 
należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na równo 
z licem cegieł. Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2cm miejsca po 
ściągach szalunkowych uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-
MZ. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) można wykonać fasety o 
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka ASOPLAST-MZ lub wkleić 
taśmy uszczelniające. Podłoża chłonne jak również zawierające gips gruntować roztworem 
preparatu ASO-Unigrund-K. Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-
wilgotne albo na zagruntowane podłoże. 
 
Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K 
AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i płynnego składnika UNIFLEX-
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B w wiaderku.  Płynny składnik UNIFLEX-B wlać do czystego naczynia i mieszając 
stopniowo dodawać składnik proszkowy. Mieszanie prowadzić do uzyskania jednolitej masy. 
W zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża można w celu 
osiągnięcia odpowiedniej konsystencji dodać czystej wody w ilości nie więcej niż 5% tj. 1,67 
dm3. Mieszanie prowadzić mieszadłem wolnoobrotowym. 
 
Nakładanie zaprawy AQUAFIN-2K 
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą 
sztywnego pędzla lub szczotki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie 
pierwszej warstwy zaprawy w podłoże. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) 
nakładać po związaniu warstwy poprzedniej. Maksymalnie zużycie preparatu AQUAFIN-2K 
w jednym cyklu roboczym nie może być większe niż 2 kg/m2. Pokryte powierzchnie chronić 
przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. 
Należy wykluczyć kontakt AQUAFIN-2K z elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, 
cynku i aluminium.  Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed 
zasypaniem wykopów powłokę izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu ochrony 
przed uszkodzeniem mechanicznym. Na AQUAFIN-2K nie mogą być nanoszone materiały 
zawierające rozpuszczalniki organiczne. 
 
25.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

25.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 specyfikacji technicznej. 
 
25.2.  Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
26.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią m2. 
 
27.  ODBIÓR ROBÓT 

27.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
 
27.2.  Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.  
 
27.3.  Zgodno ść z dokumentacj ą  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 
27.4.  Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
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− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność  
 
28.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 
 
29.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 

materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:200  Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  
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452-2 ROBOTY MUROWE 

30.  WSTĘP 

30.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
napraw ścian wewnętrznych podczas modernizacji działu farmacji położonego na terenie 
SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie. 
 
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 

  45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe 

  45262522-6 Roboty murarskie. 
 
30.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
30.3.  Określenia podstawowe  

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

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− naprawą ścian z cegły ceramicznej pełnej  
 
30.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

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

 

31.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
31.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna  

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 i 10 MPa wytwarzana na budowie 
(obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane 
zaprawy wytwarzane na budowie), 
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Zaprawa cementowa kl. 10 MPa -  wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 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 objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Cegła budowlana pełna wg PN-B-12050:1996  
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 - 20 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna 
być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
 
32.  SPRZĘT 

32.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
32.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 
− rusztowanie warszawskie, 
− urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 
− wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
33.  TRANSPORT 

33.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
33.2.  Transport elementów murowych  

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 
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odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach 
ładunkowych. 
 
34.  WYKONANIE ROBÓT  

34.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.4. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. 
W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy 
itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 
 
34.2.  Warunki przyst ąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 
− zakończyć roboty stanu surowego, 
− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian, 
 
 
34.3.  Mury z cegły pełnej  

a) Spoiny w murach. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
-    10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie          powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 
b) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
35.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

35.1.  Wymagania ogólne  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 
wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
 
35.2.  Wymagania dotycz ące materiałów  

Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
− wymiarów i kształtu cegły, 
− liczby szczerb i pęknięć, 
− odporności na uderzenia, 
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
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W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 

Zaprawy  

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

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowa ć wg poni ższej tabeli  

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury nie spoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 
36.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest m2  ściany 
 
37.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegaj ą: 

− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
− sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru nale ży:  

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
− protokół odbioru robót zanikających 
− dokonać wpisu do dziennika budowy 
− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 
38.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

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

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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454-1 TYNKI WEWNĘTRZNE UZUPEŁNIENIE 

40.  WSTĘP 

40.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III i gładzi gipsowych podczas modernizacji 
działu farmacji  położonego na terenie SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

  45410000-4 Tynkowanie 

 
40.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
40.3.  Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  
− tynki cementowo-wapienne, 
− gładzie gipsowe 
 
40.4.  Określenia podstawowe  

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

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2. 
 

41.  MATERIAŁY  

 

41.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
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41.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Woda (PN-EN 1008:2004)  

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

Piasek  (PN-EN 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. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  

Gips szpachlowy  

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 

mniej niż 5 Mpa, 
− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 

odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 
− początek wiązania po 30-60 min., 
− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy. 
 
42.  SPRZĘT 

42.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 
 
42.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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43.  TRANSPORT 

43.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
specyfikacji technicznej. 
 
43.2.  Transport materiałów  

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

44.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 specyfikacji technicznej. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 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”.  
 

Przygotowanie podło ży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania  , a także aktualnych zaleceń 
producenta. Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na 
jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim 
o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
− równe, 
− nośne i mocne, 
− wystarczająco stabilne, 
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
− wolne od wykwitów, 
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania 
prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić 
pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 
44.2.  Sprawdzenie podło ża pod tynk  

Ogólne sprawdzenie podło ża 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, złuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
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Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 
przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 
Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się 
w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 
większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 
wstępnej). Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające 
przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na 
suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da 
odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy 
pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie 
wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed 
przystąpieniem do tynkowania. 
 
44.3.  Tynkowanie  

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy 
oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają  znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 
tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juz wiadome, jaką 
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki 
(lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. 
warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego 
rodzaju tynku. 
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 
cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 
często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i 
rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 
,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 
dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje 
się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której 
dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je 
odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy 
nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". 
Przestrzegać wskazówek producenta. 
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44.4.  Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapien nych  

Układanie tynków składa się z następujących faz: 
− Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je 
równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 
wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane 
lub stalowe. 
− Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na 
ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki 
powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
− Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie 
go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 
− Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 
3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 
packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla. 
 
44.5.  Wykonanie gładzi gipsowych  

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę 
na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu 
ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w 
głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez 
producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować 
emulsją. 
 
45.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

45.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 specyfikacji technicznej. 
 
45.2.  Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw 
określone w pkt 2 niniejszej ST. 
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45.3.  Badania w czasie robót  

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

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/10100 p.4.3. i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− przyczepności tynków do podłoża, 
− grubości tynków, 
− wyglądu powierzchni tynków, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
 
46.  OBMIAR ROBÓT  

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

47.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
 
47.2.  Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
 
47.3.  Wymagania przy odbiorze  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 
2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych 
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na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 
skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
- Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
48.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 
 
49.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
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454-2 POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

50.  WSTĘP 

50.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w 
trakcie modernizacji działu farmacji położonego na terenie SPKSO przy ul. Sierakowskiego 
13 w Warszawie. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

  45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
 
 
50.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
50.3.  Określenia podstawowe  

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

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
− Posadzek homogenicznych typu np. Gamrat 
 
50.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

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

51.  MATERIAŁY  

51.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji 
technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”. 
 
 
51.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

 Wykładziny elastyczne - dane 



 42 

Lata gwarancji       10 
Zabezpieczenie powierzchni      Poliuretan PUR 
Klasyfikacja użytkowania      PN-EN 649+PN-EN 685 34/43 
Certyfikat Zgodności       WE PN-EN 14041 1488-CPD-
0017 
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień    PN-EN 13501-1 Bfl-s1 
Ocena higieniczna       Pozytywna 
Odporność na poślizg      PN-EN 14041 Klasa DS 
Dynamiczny współczynnik tarcia     EN 13893 0,66 / 0,68 
Zachowanie elektryczne     PN-EN 14041 Antystatyczna 
Napięcie elektrostatyczne      PN-EN 1815 <= 2kV 
Grubość całkowita       PN-EN 428 mm 2,0 
Grubość warstwy użytkowej      PN-EN 429 mm 0,8 
Ciężar         PN-EN 430 kg/m2 3,1 
Szerokość rulonu       PN-EN 426 m 2 
Długość rulonu       PN-EN 426 m 20 
Odporność na ścieranie      PN-EN 660-1 - Grupa T 
Wgniecenie resztkowe     PN-EN 433 mm 0,03 
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła    PN-EN 434 % <=0,4 
Zwijanie się po działaniu ciepła    PN-EN 434 mm <=8 
Odporność na światło      PN-ISO 105-B02 - >7 
Elastyczność        PN-EN 435 - Dobra 
Odporność chemiczna     PN-EN 423 - Dobra 
Odporność na mikroorganizmy -     Ochrona Biostat 
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach   PN-EN 425 - Dobra 
Możliwość stosowania w pomieszczeniach  
z ogrzewaniem podłogowym     Tak 
 
Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– profile wykończeniowe nora E+U 
 
52.  SPRZĘT 

52.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
52.2.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomice 
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 
 
53.  TRANSPORT 

53.1.  Wymagania ogólne  

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  
 
54.  WYKONANIE ROBÓT  

54.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwę wyrównawczą pod nowe posadzki stanowią gotowe fabryczne masy 
samopoziomujące. 
Wymagania podstawowe : 
a) podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
b) wytrzymałość podkładu cementowego wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
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na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
c) podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównującej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz w razie potrzeby nasycone wodą. 
d) podkład powinien być oddzielony od stałych pionowych elementów budynku paskiem 
papy. 
e) w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
f) temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5 C°. 
g) zaprawę klejową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą -5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
h) ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
i) podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną 
zgodnie z ustalonymi spadkami określonymi w projekcie. Powierzchnia podkładu 
sprawdzana łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 
prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pionowej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
UWAGA: Kolorystyka wykładzin podłogowych musi uzysk ać akceptacj ę 
Zamawiaj ącego - U żytkownika. ( kolor wykładzin podłogowych dokonany z ostanie w 
uzgodnieniu z U żytkownikiem ). 
Wykładziny podłogowe typu Gamrat układane są za pomocą klejów poliuretanowych lub 
dyspersyjnych. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących montażu lub zwrócić się z 
zapytaniem do producenta kleju. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących odpowiedniego 
uzębienia listwy do rozprowadzania kleju i odpowiednio często ją wymieniać! Należy 
koniecznie zapewnić pokrycie klejem tylnej strony wykładziny na całej powierzchni (kontrola 
wzrokowa!!). Szczególnie przy dużych powierzchniach nie dopuścić do wyschnięcia kleju, 
ponieważ w przeciwnym wypadku nie nastąpi jego poprawne naniesienie na tylną stronę 
wykładziny. Kauczukowe wykładziny podłogowe nora należy rozłożyć bezpośrednio przed 
ułożeniem, aby dostosować je do temperatury podłoża. Temperatura podłoża powinna 
wynosić co najmniej 15 C°, wilgotność powietrza nie więcej 
niż 65%. Podczas rozkładania proszę zwrócić uwagę na strzałki kierunkowe na spodniej 
stronie wykładziny. Wszystkie strzałki powinny być ułożone w tym samym kierunku. Obydwa 
pasy założyć na siebie na zakładkę 3 cm, krawędź przyciętą fabrycznie przyciąć 1 cm za 
pomocą noża do krawędzi lub noża trapezowego. Szerokość ostateczna pasa wynosi ok. 
122 cm. 
 

Wymagania dotycz ące podło ża 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: 
• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
• suche; maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 
CM nie może przekraczać 2,5%, 
• bez rys i spękań; wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przystąpieniem do 
montażu wykładzin, 
• gładkie; na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 
• równe oraz poziome; maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1  
mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 
• czyste i nie pylące; powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń 
(farby, zaprawa, lepik itp.). 
 
Warunki przyst ąpienia do pracy 
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po: 
• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac 
instalacyjnych, 
• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 
• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej. W 
pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych 
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prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też 
zawilgocenia ścian lub podłoża. Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których 
panują następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 17- 20 °C 
- temperatura podłoża 15-22 °C 
- względna wilgotność powietrza max 75% 
 
Przed przyst ąpieniem do prac monta żowych nale ży: 
• sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory 
są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, 
• wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. Przed montażem pozostawić w 
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy 
rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
 
Klejenie wykładzin 
Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie 
z opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii 
wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od 
wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do 
podłoża za pomocą kleju . W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a 
drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża 
rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę 
klejącą (ok. 10 - 15 min od jego nałożenia) należy dokładnie docisnąć 
wykładzinę po podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym 
o ciężarze ok. 50 - 70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy 
możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy 
użytkować przez co najmniej 48 godziny. 
 
Spawanie na gor ąco: 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia  wykładziny. Zbyt 
wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na 
stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki 
wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w 
powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin 
zaleca się sznur o średnicy φ4 mm . Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, 
aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. 
Ścinanie sznura wykonujemy w dwóch etapach: 
- wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za 
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty 
ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw 
jest jeszcze ciepły, właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic 
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić 
dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 
 
Uwagi i zalecenia ko ńcowe: 
- w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne 
listwy kompensacyjne, 
- należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładki pod 
meble, regały, sprzęt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na 
wykładzinie, 
- nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie 
- powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym 
materiałem, 
- nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych 
partii produkcyjnych, 
- należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 
- w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) 
należy stosować się do zaleceń producenta tych materiałów, 
- w celu uniknięcia problemów zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu 
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Wykonawcy Podłóg z wykładzin konkretnego producenta. Daje to gwarancję prawidłowego 
wykonania wszystkich prac montażowych. 
 
55.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 
55.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
56.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy (m2). 
 
57.  ODBIÓR ROBÓT 

57.1.  Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z wykładzin 
kauczukowych nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać. 
 
57.2.  Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
 
57.3.  Odbiór wykładzin  

Odbiór gotowych wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 
wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− przyczepności do podłoża 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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58.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” 
specyfikacji technicznej. 
 
59.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe.  
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454-3  STOLARKA, ŚLUSARKA, WITRYNY ALUMINIOWO-SZKLANE  

60.  WSTĘP 

60.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki w trakcie modernizacji działu farmacji położonego na terenie SPKSO przy ul. 
Sierakowskiego 13 w Warszawie. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

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

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych 
elementów. 

 
60.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
60.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 
płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
witryny – przegrody aluminiowo-szklane przeznaczone do wydzielenia pomieszczeń. 
 
60.4.  Zakres robót obj ętych ST  

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie stolarki: 
− montaż drzwi kompletnie wyposażonych 
− montaż witryn aluminiowo-szklanych 
przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
 
60.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
61.  MATERIAŁY  

61.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 
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techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
 
61.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Stolarka drzw iowa 

Stolarka drzwiowa  i okienna – rodzaje, wymiary, kolor i wymagania zestawienia stolarki: 
− Drzwi stalowe 
− Ścianki-witryny aluminiowo-szklane z drzwiami szklanymi 
 
62.  SPRZĘT 

62.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
62.2.  Sprzęt do stolarki  

Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  
 
63.  TRANSPORT 

63.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
63.2.  Transport materiałów  

Materiały przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. 
Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać w 
odrębnych opakowaniach. 
 
63.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalow ych  

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. 
 
64.  WYKONANIE ROBÓT  

64.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „wymagania Ogólne” pkt.4. 
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64.2.  Warunki przyst ąpienia do robót  

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

64.3.  Przygotowanie o ścieży 

Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu powierzchni należy ją naprawić i oczyścić. 
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice elementy witryn powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą 
powinien wynosić: 
− na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
− na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 

64.4.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu witryny lub drzwi należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
64.5.  Monta ż stolarki drzwiowej  

Ościeżnice metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzane przez 
powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak 
rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 25 cm, a ich rozstaw 
nie przekraczał 80 cm. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed 
odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie 
rozparcie. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w gotowych ścianach należy wykuć gniazda 
na kotwy. Ustawić i wyspoinować stojaki ościeżnicy. Wpuścić kotwy i zaklinować ościeżnicę 
w murze. Zalać kotwy zaprawą cementową. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB. 
Skrzydła drzwiowe kompletne, montować po zakończeniu wszystkich robót 
wykończeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydła drzwiowe 
wyregulować aby lekko się otwierały i zamykały a zamknięte dobrze przylegały do 
ościeżnicy. 
 
65.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

65.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości stolarki podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  



 50 

Dostawca stolarki drzwiowej i witryn aluminiowo-szklanych na terenie kraju przedstawi 
aktualny Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001. 
 
65.2.  Kontrola jako ści wyrobów stolarskich  

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 
− zgodność wymiarów 
− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
 
66.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  
Jednostką obmiarową dla stolarki drzwiowej są szt a witryn m2. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
67.  ODBIÓR ROBÓT 

67.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
67.2.  Wymagania przy odbiorze  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- kompletność okuć, 
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
68.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności  
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
69.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

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

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo – Terminologia 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 
1997 
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454-4 ROBOTY MALARSKIE  

70.  WSTĘP 

70.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru powłok malarskich wewnętrznych w trakcie modernizacji działu farmacji położonego 
na terenie SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

  45442100-8 Roboty malarskie 
 
70.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
70.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
 
70.4.  Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 
− Powłok malarskich przy zastosowaniu farby emulsyjnej, akrylowej lub lateksowej.  
 
70.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
 
71.  MATERIAŁY  

71.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
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71.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną 
PZH. 
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne lateksowe wytwarzane fabrycznie, 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Środki gruntuj ące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi, 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 jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 

− mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 

 
72.  SPRZĘT 

72.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 
 
72.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robot należy stosować z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
73.  TRANSPORT 

73.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
specyfikacji technicznej. 
 
73.2.  Transport materiałów  

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

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją 
producenta.  
 
74.  WYKONANIE ROBÓT  

74.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 specyfikacji technicznej. 
 
74.2.  Warunki przyst ąpienia do robót  

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

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 
− w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0oC, 
− w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 
pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, 
mur, płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano 
w tbl 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

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

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: - 
− wykonaniu białego montażu 
− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych), 
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− oszkleniu, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione w pkt 5.4. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 
Podstawowe techniki malarskie 
Nakładanie pędzlem  
− Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność;  
− Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  
− Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne 

wcieranie gruntu w podłoże.  
Nakładanie wałkiem  
− Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na 

prostotę i dużą wydajność;  
− Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 
Natrysk powietrzny  
− Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  
− Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 
 
75.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

75.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 specyfikacji technicznej. 
 
75.2.  Badania w czasie wykonywania robót  

Powierzchnia do malowania  

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

Roboty malarskie  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
76.  OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową  jest metr kwadratowy (m2). 
 
77.  ODBIÓR ROBÓT 

77.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
 
77.2.  Odbiór podło ży 

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

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

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
− wykonanie ww. czynności 
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 

ochrony środowiska 
− uporządkowania placu budowy 
 
79.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
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452-5 SUFITY PODWIESZANE 

80. WSTĘP 
 
80.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sufitów podwieszanych wykonanych w trakcie modernizacji działu farmacji 
położonego w SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie.”. 
 
80.2.Zakres stosowania SST  

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

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

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i 
dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej 
zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte 
materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
80.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót  

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

81.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 

81.2.Materiały potrzebne do wykonania robót  

Sufity podwieszane:  

− sufit podwieszany z płyta g-k 
− sufit podwieszany z płyt modułowych 60x60 

Płyty gipsowo-kartonowe  

− Płyta gips. karton..gr.12,5mm  

Profile stalowe zimnogi ęte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno 
gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
− grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 
− Wieszak w 60/100 
− Profile nośne 60/27 
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− Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria stalowe   

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
− łączniki wzdłużne, 
− uchwyty bezpośrednie długie, 
− uchwyty bezpośrednie krótkie, 
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
− kołki szybkiego montażu, 
− kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria  

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej 
do 10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - 
wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące: 

Masa szpachlowa  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
82.SPRZĘT 

82.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
 

82.2.Sprzęt do wykonywania robót  

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

83.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

83.2.Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
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83.4.Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
na poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być 
składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być 
chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na 
krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na 
mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z 
kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty 
zawsze chwytać obiema rękoma. 
 
84.WYKONANIE ROBÓT  

84.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

84.2.Warunki przyst ąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy,. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
84.3.Monta ż okładzin na rusztach stalowych na sufitach  

Zasady doboru konstrukcji  

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej 
czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko 
z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki 
stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 
− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być 
konstrukcji dwuwarstwowej, 

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 
− rozmieszczenia płyt, 
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− sztywność płyt, 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 
− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) 
nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych 
decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt  

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o 
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, 
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia 
przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu  

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami. 

Mocowanie płyt d źwiękochłonnych  

Sufit podwieszany z płyt dźwiękochłonnych powinien być instalowany w możliwie późnym 
etapie budowy, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż sufitu wymaga 
gładkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni 
malowanej zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze względów estetycznych płyty 
obwodowe powinny mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili i listew 
przyściennych przynajmniej 400 mm długości. Jeśli przycięte krawędzie wymagają 
malowania, możliwe jest zastosowanie farby do krawędzi płyt. 
Szczegółowa instalacja sufitu z płyt dźwiękochłonnych wg instrukcji montażu oraz szkiców 
montażowych opracowanych przez producenta. 
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84.3.Szpachlowanie spoin  

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego 
w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po 
związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni 
i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład 
pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy 
i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za 
pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych 
wykonanie zbrojenia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się 
na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 
 
85.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

85.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 

85.2.Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwo ść i zakres bada ń 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone 
na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki bada ń 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
86.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 
 
87.ODBIÓR ROBÓT 

87.1.Ogólne zasady odbioru robót.  

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

 

87.2.Odbiór podło ży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  
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87.3.Zgodno ść z dokumentacj ą  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
 

87.4.Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy 
łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni i krawędzi od kierunku Powierzchni od 

płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

 
pionowego 

 
poziomego 

Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

Nie większa niż 2mm i 
w liczbie nie większej 

niż 2szt na całej 
długości łaty kontrolnej 

2m 

Nie większe niż 1,5mm i 
ogółem nie więcej niż 3mm 

w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm i 
ogółem  nie większej 

niż 3mm na całej 
powierzchni 
ograniczonej 

ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

 

88.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
− montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
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89.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 
Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
 


