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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  
Remontu węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Starogardzka 
20. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres Robót objętych OST 
Zakres robót obejmuje wszystkie prace wchodzące w skład prac wymienionych  w podpunkcie 1.1. 
. 

1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami     i 

specyfikacją OST “Wymagania Ogólne”.  
 
1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  
 
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji. 
 
1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 
upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, dotyczące: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,  
 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.  
 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
1) podstawę prawną, 
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,  
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania i 
konserwacji, 
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami podstawowymi, 
ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy 
sposób znakowania wyrobu, 
8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w 
zakresie określonym w pkt 3,  
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  
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11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportów z badań 
wyrobu, 
12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, 
publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z 
wymaganiami podstawowymi. 
 
1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego 
dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. 
 
  1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

- Rysunki i detale pozwalające określić lokalizację, charakter i zakres robót. 
- Opis planowanych prac 
- Przedmiary robót 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Tablice Informacyjne 
zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą w utrzymywane przez Wykonawcę przez cały 
okres realizacji Inwestycji. 
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca 

zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, 
Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w kontrakcie. 
Zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od 
uprawnionych instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia dróg, 
spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi 
dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę Inżyniera. 
 

1.5.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca musi 
zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy 
robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z spełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 

 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 

 6 

1.5.10. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub 

częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli 
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera musi 
rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie 
wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inżyniera. 
 

1.5.11. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, 

rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które są 
związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia. np. rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401). 

2. MATERIAŁY 
    
   2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 
2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. 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. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia  sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera. 

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. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 

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

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

6.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.5. Dokumenty budowy 
Rejestr Obmiarów/Księga obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 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 przez cały okres 
trwania Robót. 

 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 

8.2. Odbiór końcowy 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Rejestry Obmiarów  
6. Wyniki pomiarów kontrolnych . 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
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zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześni Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte 
w: 
1.  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 
2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959). 
2.  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3.  Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
4.  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
5.  Normy budowlane. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST B 01.00.00 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

45111000-8 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych . 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich 

koniecznych do wykonania rozbiórek przy realizacji zadania inwestycyjnego. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów 
uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

a) gruz 
b) elementy stalowe  
c) pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.) 
d) inne odpady niebezpieczne i toksyczne 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i pozostałe 
materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 

· ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.) 
· ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata) 
· sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa 
· zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
· samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
· rynny do gruzu 
Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub 

samowyładowczym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wyk. robót podano w OST„Wymagania ogólne”pkt 5. 

 
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji 

Technicznej, przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do bezpośrednich 
robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez Inżyniera. 

Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej, roboty 
należy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów przewidzianych 
do ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieść je w miejsce wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie ze specyfikacją 
techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz 
zgodnie z Specyfikacją  OST - Wymagania Ogólne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien 

obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia 
Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST “Wymagania ogólne”. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę rozliczenia 
oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót rozbiórkowych stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego . 
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9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
· roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe 
· wszelkie roboty rozbiórkowe 
· oznakowanie robót 
· wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku 
· podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 
· transport materiałów na placu budowy 
· wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, 
wywóz na odległość do 12 km i wyładunek. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST B 02.00.00 
BELKI NADPROŻOWE 

45223821-7 
 

 
 1.WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac murowych tj. 

osadzania belek nadprożowych . 
 

1.2.Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inspektora nadzoru 
W zakres robót wchodzi: 
- wytyczenie poziomu osadzania nadproży 
- sprawdzenie miejsc oparcia nadproży 
- podmurowanie zaprawą cementową 
- osadzenie belek nadprożowych z wykuciem gniazd i wypełnienie zaprawą cementową  
- szpałdowanie belek cegłą 
- założenie siatki Rabitza i wykonanie obrzutki 
 

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

zamieszczonymi w OST „:Wymagania ogólne". 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
 

2.MATERIAŁY 
Belki prefabrykowane należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia 

nadproża stropami. Rodzaj belek podano w przedmiarze robót. 
 
3.SPRZĘT 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj stosowanego 

sprzętu uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

4.TRANSPORT 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w OST „Wymagania ogólne" 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej 

strony. Przy osadzaniu belek w ścianach przeznaczonych do otynkowania, belki przed osadzeniem owinąć 
siatką drucianą. Przy osadzaniu nadproży prefabrykowanych w ścianach zewnętrznych warstwowych 
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pomiędzy belki nadprożowe należy od strony zewnętrznej włożyć warstwę izolacji termicznej. Koryto 
między belkami nadprożowymi nie przewidzianymi do ocieplenia wypełnić zaprawą cementową. 
Po podmurowaniu i ułożeniu belek, skręcić belki śrubami ,stopki belek owinąć siatka Rabitza i powlec 
zaprawa cementową. 
 

6.KOTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Inspektor nadzoru dokona sprawdzenie prawidłowości robót. Stosować zasady kontroli wg zasad 

ogólnych OST oraz pkt. 5 niniejszej SST. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla wszystkich prac związanych z wykonaniem nadproży są jednostki z 

przedmiaru robót. 
 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót 

zgodnie z OST „Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie 

tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót są dokumenty określone w OST „Wymagania ogólne” 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane i odebrane prace zostaną zapłacone wg ceny jednostkowej podanej w przedmiarze robót 

za faktycznie wykonane prace obejmujące osadzanie belek nadprożowych . 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

1.PN-80B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
2.PN-65B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
3.PN-65B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe 
4.PN-88B-30000 - Cement portlandzki 
5.PN-88B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami 
6.PN-88B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
7.BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
8.PN-86B-30020 - Wapno 
9.PN-79B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 03.00.00 

KONSTRUKCJE Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
45421141-4 

 
  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru związanych z wykonaniem zabudów i ścianek działowych z płyt gipsowo - 
włóknowych przy realizacji robót remontowych . 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
- Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ścianek wewnętrznych  
 

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

Roboty budowlane przy wykonywaniu ścianek działowych z płyt gipsowo - włóknowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem ścianek zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Przy wykonywaniu ścianek, sufitów i okładzin z płyt gipsowo - włóknowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 
 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Wyroby okładzinowe – płyta gipsowo – włóknowa 
-należy stosować płyty ogólnodostępne w handlu ,  

 
2.3. Masy szpachlowe i kleje gipsowe 

- należy stosować gotowe masy szpachlowe i gipsy klejowe ogólnodostępne w handlu i posiadające 
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne 
 

2.4. Akcesoria 
Przy wykonywaniu ścian z płyt gipsowo kartonowych używać jedynie specjalistycznych 

akcesoriów: 
- taśma perforowana, taśma samoprzylepna – siateczkowa, taśma narożna z wkładką narożną 
- narożnik perforowany 25x25 mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5, narożnik metalowy siateczkowy, 
narożnik perforowany z PCV do formowania łuków 
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- blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 mm, 
blachowkręty do mocowania blach grubych, blachowkręty mocujące płyty G-K do drewna, 
- profil „U”, profil „C”, profil „U” naci ęty, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal 
stabilizujący profili „UA” do podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD, profil sufitowy przyścienny UD, 
profil gięty, łącznik krzyżowy, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, łącznik poprzeczny 
dwustronny, wieszak górny noniusza, wieszak górny do przedłużacza, element bezpośredniego mocowania 
promila listwy drewnianej, element bezpośredni. 
- element profilu CD uniwersalny płaski 

 
2.5. Izolacja z wełny mineralnej  

- wymagana jakość materiałów izolacyjnych – wełna mineralna gr. wg przedmiaru robót powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 
- wymagania dotyczące użytej wełny mineralnej w postaci płyt, filców i mat: - wilgotność 
wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość 
oraz ściśliwość 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
4. TRANSPORT. 
Odbiór materiałów na budowie: 

- płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą dla usztywnienia, w 
miejscach usytuowania podkładek. 
- pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie, 
- wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi, 
- materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego 
- dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do 
jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera 
(inspektora nadzoru) 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo – włóknowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
Przed przystąpieniem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu. 
Okładziny z płyt należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści 
się w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.1. Wymagania ogólne przy wykonywaniu ścianek działowych z płyt gipsowo-włóknowych: 
Wyszczególnienie robót: 
a) Wytrasowanie miejsc montażowych 
b) Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych „U” do stropów i podłóg za pomocą kołków 
rozporowych wbijanych 
c) Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych „C” do listew poziomych 
d) Przymocowanie płyt do rusztu za pomocą blachowkrętów 
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e) Ułożenie płyt z wełny mineralnej 
f)Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 
g) Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem 
h) Zabezpieczenie spoin taśmą (warstwa wierzchnia) 
i)Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 
 

Konstrukcję ściany wykonać z profili U 50 z obustronną okładziną z płyt o gr. podanych w 
przedmiarze robót  i wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm. Przed postawieniem konstrukcji ściany, na jej 
obwodzie rozłożyć taśmy izolacyjne z wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej. 

W konstrukcji zamocować profile towarzyszące otworom drzwiowym. Montaż ścian wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
W zależności od sposobu łączenia płyt miejsca szpachlowane wygładzić i wyszlifować, z miejsc klejonych 
zerwać nadmiar kleju. 

Płyty gipsowo – włóknowe są fabrycznie impregnowane. Dodatkowe gruntowanie jest konieczne tylko 
wtedy, gdy producent farb lub kleju do płytek tego wymaga. 

 
5.2. Budowa: 

Montaż szkieletu ściany rozpoczyna się od mocowania do podłoża (podłogi i sufitu) elementów 
poziomych przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw między kołkami – 800 mm. Długość 
kołka należy tak dobrać, aby był w pełni zakotwiony w betonie o wytrzymałości minimum B15. Dla 
zapewnienia szczelności akustycznej ściany należy po skrajne profile zarówno poziome i pionowe 
(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłożyć taśmę izolacji akustycznej wykonaną z 
elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w kształcie litery „T” mocujący profil „U” do 
podłoża , należy pozostawić odstęp, umożliwiający późniejsze wstawienie płyt gipsowo kartonowych. 
Profile docina się na długości odpowiadającą wysokości pomieszczenia, pomniejszając ją o ok. 1 m. Słupki 
skrajne mocuje się do ścian bocznych kołkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm. Gdy 
zachodzi konieczność przedłużenia należy dołożyć drugi odcinek, stosując zakładkę o długości, co najmniej 
30 cm. Połączenia te nie mogą znajdować się na jednakowej wysokości, w przypadku profili ustawionych 
sąsiadująco. W przypadku mocowania na ścianie obciążeń większych niż 30 kg, musi zostać wykonane 
przeniesienie obciążenia na ruszt ściany (deska lub grubsza sklejka). Wiszące urządzenia mogą być 
mocowane do ściany przy wykorzystaniu specjalnych wsporników. 
Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte względem siebie w pionie przynajmniej o 55 
cm. Równocześnie należy przestrzegając wymogu, aby odcinek płyty montowany bezpośrednio przy 
podłodze był nie krótszy niż 1 m, a przy suficie 0,5 m. 
Nie stanowi błędu montowanie płyt na ścianie długością w kierunku poziomym. 
Zastosowanie tego rozwiązania jest uzasadnione wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością 
szerokości płyty .Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroża pomieszczenia. luty umieszcza się 
jedna obok drugiej. Pionowo przebiegające profile jak już wcześniej wspomniano nie są mocowane do 
profili poziomych.  
Dopiero po położeniu płyty dany profil (wypadający na krawędzi płyty) należy tak ustawić, aby był 
równoległy pionowej płyty oraz żeby wypadała ona na środku szerokości półki profila. Słupek musi być tak 
obrócony, aby płyta była przykręcona najpierw na połowie półki bliżej środka. Usztywnia to profil na tyle, 
że nie ugnie się on przy mocowaniu drugiej płyty na połowie oddalonej od środnika profila. 
Płyty okładające drugą stroną ściany powinny być mocowane z przesunięciem w stosunku do płyt ze strony 
pierwszej. Rozstaw między wkrętami powinny być następujące: 
a/ na krawędzi płyty, co 20-25 cm 
b/ w polu płyty, co około 30 cm 
W przypadku, gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej warstwie są one mocowane 
do rusztu blacho wkrętami rozstawionymi co 60 cm Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności 
ogniowej ścianek o dużej wysokości, w miejscach połączeń poziomych płyt należy mocować dodatkowe 
kawałki płyt . 

 
5.3. Spoinowanie 
Płyty mogą być układane ściśle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoiną płaską lub wklęsłą. Spoiny 

płaskie o szerokości 6÷15 mm stosować w tych przypadkach, gdy na płytach suchego tynku przewidziane 
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jest naklejenie tapety lub mają one naśladować zwykły tynk. Spoiny wklęsłe o szerokości 8÷10 mm należy 
stosować w przypadku okładziny boniowanej tj. z zaakcentowanym podziałem. Różnica pomiędzy większa 
niż 2 mm. 
Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić gęstym 
zaczynem gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie przez ITB do 
spoin gipsowych lub bezpośrednio zaczynem gipsowym przeznaczonym do spoinowania płyt gipsowo-
kartonowym z wypełnieniem szczelin warstwą taśmy do spoinowania. Spoinę płaską należy po stwardnieniu 
wyrównać rzadkim zaczynem gipsowym do lica płyt gipsowych. Zamiast czynu gipsowego może być do 
spoinowania użyty gips szpachlowy. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Materiały okładzinowe 

Przy odbiorze płyt należy przeprowadzić na budowie w szczególności 
powinna być oceniana: 
─ odporności na uderzenia, 
─ równość powierzchni płyt, 
─ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
─ wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 
─ wilgotność i nasiąkliwość, 
─ sprawdzenie zgodności z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, 
─ doraźnych oględzin, opukiwanie i mierzenie: 
─ wymiarów i kształtu płyty, 
─ liczby szczerb i pęknięć, 
─ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 

 
6.2. Kleje 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Szpachle gipsowe 
Ogólnodostępne na rynku krajowym przeznaczone do szpachlowanie podłoży gipsowych i tynków. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 

wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 ścianki/sufitu o odpowiedniej grubości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)dokumentacja techniczna, 
b)dziennik budowy, 
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
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g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 
h)należytego przylegania do podłoża lub podkładu, 
i)zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii 
prostej. 
 

8.2. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad ujętych w ST oraz zasad podanych powyżej. 
Wykonawca winien zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikających. Odbiór 
robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestora. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
-przygotowanie stanowiska pracy, 
-przygotowanie podłoża, 
-układanie płyt zgodnie z przyjętą technologią, 
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
-szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
-zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 
-naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 
będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, lub 
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w umowie. 
Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
2.PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne 
3.PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4.PN-92/M-83102 Wkręty samogwintujące do blach ze łbem stożkowym 
5.BN-86/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 04.00.00 

PODŁOŻA I IZOLACJE POSADZEK 
45320000-6 

 
  1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wykonania podłoża posadzek i warstw izolacyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i posadzek . 
 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania Ogólne" pkt 2. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykonania roboty zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

2.2 Woda 
Można stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.3 Zaprawy- podkłady i wylewki 
Wymagane dane techniczne dla gotowych podkładów: 
-spełnione wymagania PE-EN 13813 
-produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 
-wytrzymałość na zginanie >5 Mpa 
-wytrzymałość na ściskanie > 20 Mpa 
 
Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek: 
-spełnione wymagania PE-EN 13813 
-produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 
-wytrzymałość na zginanie >7 Mpa 
-wytrzymałość na ściskanie > 25 Mpa 
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2.4 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych 
-mieć frakcje różnych wymiarów 

 
2.5 Izolacje przeciwwilgociowe, 

Wszystkie materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
obowiązującymi normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przewidziano zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej z folii płynnej 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania 

Ogólne" pkt 3. 
 

3.2 Sprzęt 
Prace można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu przy czym  Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku. Sprzęt używany przez Wykonawcę inny niż przewidziany w Dokumentacji 
Projektowej musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania Ogólne" pkt 4. 
 

4.2 Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Powinny one zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania ruchu drogowego pod względem formalnym i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania 

Ogólne" Pkt 5. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania podłóg i posadzek określa Projekt Budowlany 
oraz dokumentacja kosztorysowa. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania Ogólne" pkt 6. 
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
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6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.  

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

6.4. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót . 
Sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich elementów zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST oraz 
Dokumentacją Techniczną. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne"  

pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową dla wszystkich warstw posadzki izolacji są jednostki podane w przedmiarze 

robót. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogólne" 

pkt 8. 
 
1. Odbiory izolacji przeciwwilgociowych powinny być przeprowadzone w następujących fazach robót : 
- po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacji 
Odbiór powinien obejmować : 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie ewentualnych spadków podłoża lub podkładu 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej położenia, 
- sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 
2. Odbiór podkładu powinien być przeprowadzone w następujących fazach robót : 
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach kont 
rolnych 
Odbiór powinien obejmować: 
-  sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona 
wymagana, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: 
badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 
łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 
1 mm, 
- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
3. Odbiór końcowy robót posadzkowych polega na : 
- sprawdzeniu z godności robót z Projektem Budowlanym, i kosztorysem 
- sprawdzeniu jakości użytych materiałów 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych 
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- sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego : 
·  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
·  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 
·  sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej, 
·  sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej, 
·  sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania Ogólne" pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość w m2 ułożonej posadzki (przy określonej przedmiarem grubości) wraz ze 
wszystkimi jej elementami konstrukcyjnymi ( izolacje ip. ) wym. w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
2. PN-EN 13318: 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
3. PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały- Właściwości i 
wymagania 
4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe pełne i samogasnące. 
5.PN-86/B-01300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
6.PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
7.PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
8.PN-88/6731-08 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego. 
9.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 05.00.00 

UKŁADANIE POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
45432130-4 

 
  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek z płytek ceramicznych.. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokrycia podłóg płytkami ceramicznymi . 
 

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

i z definicjami i z definicjami podanymi w ogólnej  specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne", pkt 2. 
 

2.2 .Kompozycje klejące 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. 
 

2.3 Płytki ceramiczne. 
Powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 

176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom 
technicznym. 
 

2.4. Zaprawy do spoinowania 
Muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Każda partia 

materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. 

Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania 

Ogólne", pkt 3. 
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Do wykonywania robót należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowywania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST 

„Wymagania 
Ogólne", pkt 4 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych 
prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 
 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych  
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 

oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. 
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po 
podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna by ć nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej 
powinna pozwolić na wykonanie posadzek w ciągu 10 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy 
ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 6-8 mm. 

Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. 
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować 

wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 

płytkami. 
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm około 4 mm, 
- powyżej 600 mm około 5-20 mm. 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne 
wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne 
powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 
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5.3. Kontrola wykonania wykładziny 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując posadzkę z projektem przez 
oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców, 
- prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 
- przyczepności, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe niż 3 
mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez 
producenta. 
 

5.4. Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych 
Konserwacja posadzek  ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub 

innymi środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
 

6. KONTRLOA JAKO ŚCI 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia posadzek 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej posadzki.  Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 
także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac 
tynkowych. 

Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań; 
- jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę  i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i posadzki oraz jeżeli inwestor 
wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę  i wykonać ją ponownie. 
Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek lub wykładzin z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy klejącej, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
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- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

1.PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
2.PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
3.PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
4.PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa B III. 
5. PN-EN 176:1996 Płytki ceram. prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I. 
6. PN-EN 177:1997 Płytki ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ha. 
7. PN-EN 178:1998 Płytki ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ^ 10%. Grupa B II b. 
8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 06.00.00 

TYNKI WEWNĘTRZNE 
45324000-4 

 
 1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków . 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych. zgodnie z przedmiarem robót . 
 

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

zamieszczonymi w ST-0 „Wymagania ogólne" oraz odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 
 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.1. Woda. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Piasek. 
 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

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

średnioziarnisty 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35. 
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2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4. Zaprawy – gotowe mieszanki tynku renowacyjnego. 
 
2.4.1. Porowaty podkład tynkarski na zawilgocone i zasolone ściany. 
Jest to cementowo-wapienny podkład wyrównawczy pod tynki Nawierzchniowe do naprawy 

wilgotnych i zasolonych murów. 
Zastosowanie – stosuje się na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń jako podkład wyrównawczy na zasolonych i 
wilgotnych ścianach z kamienia naturalnego i cegieł. 

 
2.4.2. Suchy mineralny tynk renowacyjno-naprawczy. 
Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych ścian wewnętrznych i zewnętrznych. 

Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duże działanie filtracyjne dla szkodliwych soli budowlanych 
i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji minerałów. 
- zawartość porów powietrznych w świeżej zaprawie – 27% objętościowo, 
- wytrzymałość na ściskanie – min. 4,8 N/mm22 po 28 dniach, 
- stosunek wytrzymałość na ściskanie do wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 
wynosi 4,8/2,1 N/mm2=2,3 , 
- wysokość podciągania kapilarnego h: 6.h.3mm , 
- współczynnik przewodności cieplnej: l=0,32 

 
2.4.3. Składowanie w zamkniętych workach w stanie suchym max 6-mcy. 
Napoczęte opakowania szczelnie zamykać, a ich zawartość zużyć w jak najkrótszym czasie. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże z elementów ceramicznych . 

1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 mm od lica 
muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub 
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

2. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru 
należy zwilżyć, wodą. 
 
Podłoże betonowe 

1. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 
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2. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie 
oczyścić je z pyłu i kurzu. 

3. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek 
niestruganych. 

4. Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów smarów. 
Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. Niedopuszczalna jest łuszcząca się 
zendra na powierzchni prefabrykatów. 

5. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą. 
 

5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III 
1. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić 
od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. 
III). 
2. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
3. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszynowych lub z betonów 
komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o konsystencji odpowiadającej 10—12 cm 
zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3—4 mm. Na podłożu z gęstej siatki 
naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki. 
4. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.  
Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: 

- wapienne  
- z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku, tj. l: 4, 1:3 lub l : 2, albo wapna 
hydratyzowanego -1:3, 

      - gipsowo-wapienne; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu. powinien wynosić do 10%, przy tynkowaniu 
stropów — do 30% w stosunku do objętości wapna, 
     - cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l: 2 : 10, do tynków zewnętrznych l: 
1,5 :5, do tynków narażonych na zawilgocenie l: 0,3 :4, 
    - cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l : 4, do tynków narażonych na zawilgocenie 
1:3, 
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm, a przy podłożu z nienasiąkliwego kamienia 
łamanego 4—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew,, 
ściągając go pacą, a następnie zacierając packą, drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8—15 mm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.2. Gotowe zaprawy tynku renowacyjnego podkładowego i nawierzchniowego 
Gotowe zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, 
stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 
technicznych. 
Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 /mb w przypadku pasów o określonej szerokości/ wykonanego 

tynku. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ogólnej specyfikacji techniczne ST-0 "Wymagania Ogólne" 

pkt 8. 
 
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż: 
- dla tynków kategorii II i III — 7 mm, 
- dla tynków kategorii IV i IVf — 5 mm. 
 
Widoczne miejscowe nierówności tynków: 
- dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku. 
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natężeniu, 
bez smug i plam. wymagania te nie dotyczą tynków surowych rapowanych, wyrównanych kielnią, ściągach 
pacą i pędzlowanych. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna 
(często gliny) są niedopuszczalne 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp. 
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża cegły pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: 
- dla tynków wapiennych — 0,01 MPa, 
- dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych— 0,025 MPa, 
- dla tynków gipsowych — 0,04 Mpa, 
- dla tynków cementowych — 0,05 MPa. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość powierzchni ściany wg ceny jednostkowej i jednostki przedmiarowej, 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche t ynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1) 
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
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7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: 
Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: 
Tynkowanie zewnętrzne 
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 07.00.00 

OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK 
45430000-0 

 
  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin  z płytek ceramicznych . 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonania pokrycia ścian płytkami ceramicznymi 
 

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

z definicjami i z definicjami podanymi w ogólnej  specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne" 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne", pkt 2. 
 

2.2 .Kompozycje klejące 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. 
 

2.3 Płytki ceramiczne. 
Powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 

176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom 
technicznym. 
 

2.4. Zaprawy do spoinowania 
Muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Każda partia 

materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. 
Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania 

Ogólne", pkt 3. 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
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- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowywania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania Ogólne", pkt 4 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności i rozsypaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

-   wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych 
prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 
 

5.2. Wykonanie okładzin 
 
5.2.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany 

betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed 
przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny 
być płaskie, równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe 
uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwu- warstwowy 
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni 
powinien on spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,  
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 
łaty, 
- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na l m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na 
podłożach: 
- pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
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- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
 

5.2.2. Wykonanie okładziny. 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 

odcieni. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być 
linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na 
ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6 mm. Przesunięcie nie może 
powodować zgarniania kompozycji klejącej. 
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować 
wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze 
spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania. 
 

5.2.3. Kontrola wykonania okładziny 
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców, 
- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm na całej 
długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do 1 mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 

5.3. Konserwacja okładzin ceramicznych 
Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z 

detergentami lub innymi środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do 
fugowania. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej okładziny. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu i przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 
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także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac 
tynkowych. 
Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań; 
- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny lub 
wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć okładzinę i wykonać ją ponownie. 
Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub wykładzin z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny i wykładziny wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy klejącej, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
2.PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
3.PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
4.PN-EN 159:1996 Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa B III. 
5. PN-EN 176:1996 Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%.Grupa B I. 
6. PN-EN 177:1997 Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% <E <6%.GrupaB Ha. 
7. PN-EN 178:1998 Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E ^10%.GrupaBII b. 
8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 08.00.00 

GŁADZIE GIPSOWE 
45324000-4 

 
  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru gładzi gipsowych . 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie gładzi gipsowych zgodnie z przedmiarem robót . 
Niniejszą ST objęty jest następujący zakres robót: 
- kładzenie jednej warstwy gładzi gipsowej na ścianach i sufitach 
- sprzątanie 
 

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

zamieszczonymi w ST-0 „Wymagania ogólne" oraz odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Woda. 
Do przygotowania masy stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Gips budowlany szpachlowy. 
Należy stosować gotowe mieszanki ogólnodostępne w handlu. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania Ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

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

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– pace, kielnie, młotki murarskie itp. 
– papier ścierny o różnej gradacji lub odpowiednie cykliny do szlifowania gładzi gipsowej 
– poziomice, przymiary metrowe. 
– drabiny. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania Ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania Ogólne", pkt 4 
 
4.2 Transport 
Do transportu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Przy załadunku i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dot. wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Wykonanie robót 
W związku z tym, że prace będą wykonywane w czynnym budynku Wykonawca zapewni: 

elastyczną organizację robót, zgodną ze wskazaniami Inspektora Nadzoru , sukcesywne sprzątanie korytarza 
przy pomieszczeniu objętym pracami, tak aby umożliwi ć korzystanie z niego bez zakłóceń. Przed 
przystąpieniem i podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie i elementy 
wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

Po robotach związanych z kładzeniem gładzi, należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu 
pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. Mycie okien, posadzek, 
zabrudzonych powierzchni, drzwi, poręczy itp.). 
 

5.1 Przygotowanie podłoża 
Gładź gipsową można wykonywać tylko wewnątrz pomieszczeń, gdy ściana jest równa i nienarażona 

na działanie wilgoci. Gładzie można stosować na podłożach mineralnych takich, jak tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe, ściany betonowe i ściany z GK Przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
działań należy ocenić jakość podłoża (jego równość, nośność i czystość) i odpowiednio je przygotować. 
Pierwszym etapem przygotowania podłoża jest oczyszczenie go z elementów mogących osłabić 
przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu i innych słabo związanych fragmentów tynku bądź powłok 
malarskich. Dla ułatwienia skrobania starej farby i zmniejszenia pylenia można ścianę przed skrobaniem 
zmoczyć czystą wodą lub wodą zmieszaną z mydłem malarskim Wszystkie pęknięcia i rysy należy 
poszerzyć, aby móc je później skutecznie wypełnić materiałem naprawczym. Poszerzenie rys można 
wykonać ostrym narzędziem np. dłutkiem, śrubokrętem, a nawet krawędzią szpachelki. Do zeskrobania 
starych powłok farb możemy użyć szpachelki lub szczotki drucianej. Co jednak zrobić, gdy na ścianie 
pozostaje warstwa nie do usunięcia, która nie  zapewni gipsowi odpowiedniej przyczepności? Wtedy należy 
zastosować środki chemiczne, ługujące stare powłoki np. z farb olejnych lub użyć specjalnych gruntów 
zwiększających przyczepność, np. podkładu tynkarskiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
przygotowanie sufitu. Stanowi on powierzchnię, na której najtrudniej wykonać gładź gipsową. Na suficie 
zbierają się pyły i kurz, powstałe podczas użytkowania pomieszczenia. Dlatego też przed gruntowaniem 
należy   oczyścić z tego typu zabrudzeń zarówno jego powierzchnię, jak i powierzchnię ścian. 
 

5.2 Gruntowanie podłoża 
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Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania podłoża jest gruntowanie emulsją gruntującą. 
Jej zadaniem jest zmniejszenie i wyrównanie chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności wykonanej 
gładzi gipsowej. Emulsja gruntująca dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w strukturę podłoża i 
wzmacnia je. 
 

5.3 Przygotowanie masy 
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie materiału do naczynia z odmierzoną 

ilością wody. Proporcje mieszanki podane są na każdym opakowaniu i różnią się w zależności od rodzaju 
zastosowanej masy. Po wykorzystaniu masy wiadro należy wyczyścić, gdyż pozostawione w nim resztki 
związanego gipsu skracają czas wiązania następnej partii. Masę mieszamy, aż do uzyskania jednorodnej 
mieszaniny bez grudek. Można to robić ręcznie, ale najlepiej użyć wiertarki zaopatrzonej w mieszadło do 
gipsu. Konsystencja masy przygotowywanej do napraw powinna być nieco gęstsza niż do wykonywania 
gładzi. Szpachlówka nadaje się do użycia po powtórnym wymieszaniu (po odczekaniu 5 minut) i zachowuje 
swoje właściwości przez ok. 1,5 godziny. 
 

5.4 Wzmacnianie naroży 
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi należy zająć się wszelkiego rodzaju narożami 

zewnętrznymi (okien, drzwi, słupów, ścian itp.). Nawet jeśli są one równe i nieuszkodzone, to trzeba je 
odpowiednio wzmocnić, by nie uległy uszkodzeniom podczas eksploatacji. Do tego celu użyjemy 
narożników aluminiowych. Zamontowane narożniki wpłyną na dokładność i estetykę wykonania naroża. 
Wzdłuż całego naroża okiennego, co kilkanaście centymetrów nanosimy łopatką placki masy szpachlowej. 
Powinny być one na tyle duże, by po zatopieniu w nich profilu aluminiowego (do założonej pozycji), masa 
gipsowa została wyciśnięta przez oczka perforacji. Profil narożnikowy należy wtopić w świeżo naniesioną 
masę szpachlową i ustabilizować w pozycji pionowej, aż do wyschnięcia gipsu. Należy pamiętać, że czas 
otwartej pracy masy szpachlowej (od momentu jej nałożenia do zakończenia obróbki) jest ograniczony i 
wynosi około 15 minut. Po upływie tego czasu nie należy zmieniać położenia zatopionego w masie 
elementu. Po zatopieniu narożnika rozprowadzamy wyciśnięty przez oczka nadmiar gipsu po całej długości 
naroża. Póki masa jeszcze nie jest zaschnięta, należy skontrolować poziomnicą dokładność 
zastabilizowanego elementu. Sprawdzeniu podlegać powinna pionowość narożnika oraz to, czy nie jest on 
zbyt wysunięty poza lico ściany. 
 

5.5 Wykonywanie gładzi na suficie 
Szpachlowanie rozpoczynamy od wykonania gładzi na suficie. Pierwszym etapem jest nałożenie 

wyrównawczej warstwy. Do tego celu używa się długiej pacy (minimum 40 cm). Podczas pracy należy 
zmieniać kierunek nakładania kolejnych warstw. Nanoszenie zaczynamy np. od ściany z oknem i posuwamy 
się w stronę wnętrza pokoju, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie działanie 
pozwoli nam na równomierne rozłożenie masy gipsowej na całej powierzchni. Należy pamiętać, że grubość 
każdej z nakładanych warstw nie może przekraczać  2 mm. Nakładanie każdej warstwy kończymy 
sprawdzeniem równości podłoża. Po nałożeniu warstwy wyrównawczej ma być ono na tyle równe, by po 
kolejnym wygładzeniu można było zakończyć pracę. Warstwę wyrównawczą pozostawiamy na kilka godzin, 
aby wyschła.  
Czas ten zależy od warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu, a także od stopnia 
chłonności podłoża. Do wykonywania warstwy wygładzającej używamy krótkiej bądź długiej pacy stalowej. 
Masę szpachlową nanosimy pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku do 
siebie. Ten sposób nakładania zapewnia końcowy efekt, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu, 
spowodowanych ewentualnym pofałdowaniem powierzchni gładzi. 
 

 
5.6 Wykonywanie gładzi na ścianach 
Kolejność prac przy wykonywaniu gładzi na ścianie jest bardzo podobna jak przy sufitach. 

Pierwszym etapem jest naniesienie na ściany warstwy podkładowej. Czynimy to za pomocą długiej pacy, 
przesuwając ją w kierunku od dołu do góry ściany. Przy dużych powierzchniach ścianę należy podzielić na 
mniejsze pola technologiczne tak, aby można było wykonywać kolejne operacje bez przestojów. 

Masę gipsową rozprowadzamy na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją wyrównujemy. 
Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę należy silnie dociskać do podłoża, co pozwoli 
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kontrolować równomierne rozłożenie szpachlówki na powierzchni i dostosowanie ilości nakładanej masy do 
stopnia nierówności powierzchni. 

Nakładanie pierwszej warstwy należy rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od 
płaszczyzny zakładanego lica ściany, np. powierzchni przy montowanych narożach. Nakładanie kolejnych 
partii gipsu musi stopniowo doprowadzić do uzyskania idealnie równej powierzchni. 
Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest całkowicie związany, można zeskrobać 
ewentualne nierówności, przygotowując w ten sposób powierzchnie do szlifowania. Pacę należy prowadzić 
w przeciwnym kierunku do nakładania gipsu, pod niewielkim kątem w stosunku do podłoża. 
 

5.7 Profilowanie naroży 
Do wykonywania naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek 

kątowych. Profilowanie naroży należy dokonywać po nałożeniu każdej kolejnej warstwy masy szpachlowej. 
 

5.8 Szlifowanie, odpylanie i gruntowanie gładzi 
Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego po 

całkowitym wyschnięciu gładzi. Ewentualne, pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym 
/60-80/, lub pacą z siatką do szlifowania /60-120/. Gładź można również szlifować mechanicznie, np. 
szlifierką z pochłaniaczem pyłu. 

Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szlifowania warto zaopatrzyć się w maskę 
przeciwpyłową. Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca się założenie okularów ochronnych. Dobrym 
sposobem na sprawdzenie równości całej ściany jest oświetlenie jej w odpowiedni sposób. Źródło światła 
powinno być ustawione bezpośrednio przy ścianie i skierowane równolegle do jej powierzchni. Cienie 
rzucane przez nierówności doskonale uwidocznią miejsca do poprawek. 

Po zakończeniu szlifowania, gładź należy dokładnie odpylić. Pozostawienie pyłu na powierzchni 
gładzi spowoduje osłabienie przyczepności kolejnej, nakładanej warstwy np. farby. Odpylanie można 
przeprowadzić za pomocą szczotki z miękkim włosiem bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką i 
pochłaniaczem pyłu. Gruntowanie podłoża przed położeniem następnej warstwy, np. malowaniem lub 
tapetowaniem, należy przeprowadzić według zaleceń producenta materiału, którym planujemy wykończyć 
powierzchnię. Gruntowanie pod farby wodorozcieńczalne można wykonać rozcieńczoną farbą lub gruntem 
do podłoży gipsowych. 

Do malowania gładzi można używać dowolnych farb. Aby móc korzystać w pełni z właściwości 
gipsu, który jest materiałem bardzo przyjaznym mieszkańcom domu, zaleca się do malowania stosować 
farby o dużej paroprzepuszczalności. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 

w miarę postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych Robót 
zgodnie z podpisaną umową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
-kontrolę prawidłowości wykonania robót 
-ocenę estetyki wykonanych robót 
-stanu powierzchni gładzi po szlifowaniu 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej gładzi. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
 
8.1 Warunki odbioru 
Gładź powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 
-zakończono wszystkie naprawy i zaszpachlowało wszystkie ubytki w ścianach 
-obrobiono wszystkie naroża 
-wyszlifowano ręcznie lub mechanicznie całą powierzchnię 
 

8.2 Dokumenty odbioru 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

- obmiary powykonawcze, 
 
8.3 W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonania gładzi z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

8.4 Protokół końcowy odbioru 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem gładzi do malowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania ścian i sufitu do malowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne wymagania dotyczące zasady płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za m2 położonej gładzi gipsowej, zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości użytych 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Cena obejmuje: 
-zakup i dostawa materiałów, 
-drobne naprawy ścian 
-kładzenie gładzi, 
-szlifowanie gładzi 
-obróbka naroży 
-uporządkowanie miejsca pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

1.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
2.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
3.PN-EN-197-2:2002 Cement. Ocena zgodności 
4.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 09.00.00 

ROBOTY MALARSKIE 
45442100-8 
 

  1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wszelkich robót malarskich . 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich obiektu. 
 

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

ustaleniami zawartymi w OST „Wymagania Ogólne” oraz z poniższymi znaczeniami. 
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, zagruntowana 
lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim 
powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną. 
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym farbom 
lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 
suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego ), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania 

Ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały do malowania elewacji budynków. 

Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 
• na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych, 
• na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych 
mieszanek do zarabiania wodą lub w postaci ciekłej, 
• na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do 
rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat 
technicznych. 
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-
81913:1998. 
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 
Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 
Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 

2.2. Materiały do malowania wnętrz budynków  
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998. 
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 

2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 

2.4. Środki gruntuj ące. 
 
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- 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, 
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2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 

2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania 

Ogólne", pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 

4. TRANSPORT 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

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

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, 
• beton, 
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
• drewno, 
• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 
• płyta gipsowo-kartonowa, 
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe), 
• elementy metalowe. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 

 
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10020.-1968. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem 
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia 
oczyszczona z zaschniętych  grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i 
ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 
 

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu 
oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
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5.1.3. Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 
wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 
pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
 

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
 

5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć 
wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków  zacieków żywicznych. 
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych 
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę 
techniczną. 
 

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
 

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto - mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty 
mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 
tłuszczu. 
 

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 

terminach: 
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 
zgodnie z normą PN-B-10020:1968,wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, 
wilgotność muru, 
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami 
normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotności, 
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy 
i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970. 
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Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. 
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-
wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 

5.3. Przygotowanie podłoży 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy 

określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy, 
 

5.4. Wykonanie robót malarskich 
 

5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej O °C, 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 
20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych 

 
 
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. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
 

 
5.4.2. Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 

2.1, 2.2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą 
lub aprobatą techniczną, 
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- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
• ślady pleśni. 
 

5.5. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w p. 5.1. 
Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w 
zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
 

5.6. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w p. 5.1. Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej 
jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki 
itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
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Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione 
w p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
 

5.7. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
 

5.7.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 
producenta i 
projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny 
występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 

5.7.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłoki 
i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
podłoża, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
 

5.7.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych 
rozcieńczanych wodą. 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą powinny spełniać wymagania 
podane w p. 5.5.2. 
 

5.7.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać się ani 
obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu, 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku 
po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 

5.7.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych 
i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
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c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze  
powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 

6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST„Wymagania Ogólne"  

pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
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Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 
protokółu kontroli i badań. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST 

„Wymagania Ogólne" pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

1.PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
2.PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
3.PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
4. PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
5.PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowane 
6.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
7.PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
8.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
9.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 10.00.00 

STOLARKA DRZWIOWA  
45421000-4 

 
  

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

montażem stolarki drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej.. 
Zakres obejmuje: 
- dostawę materiałów 
- obsadzenie ościeżnic drzwiowych wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem; 
- zawieszenie skrzydeł drzwiowych wraz z regulacją; 
- zabezpieczenie narożników ścian w miejscach poszerzenia listwą narożną aluminiową 
- wykonanie i uzupełnienie tynku oraz gładzi na ościeżach; 
- oczyszczenie powierzchni stolarki po zamontowaniu 
- dwukrotne malowanie ościeży 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2 Materiały 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach 

rysunkowych i zestawieniu stolarki. Rodzaj i parametry stosowanych materiałów określają Polskie Normy. 
Stolarka winna posiadać odpowiednio: wymagane atesty, aprobaty ITB, ocenę higieniczną PZH. 
 
Materiały: 

- komplety stolarki drzwiowej – ościeżnice ze skrzydłami (parametry i wymiary drzwi wg. 
przedmiaru robót oraz załączników ). 
- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 
- zaprawa murarska 
- gips szpachlowy 
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- farba emulsyjna 
- pianka montażowa 
- taśma malarska 
- inne materiały pomocnicze  

 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymogom jakościowym. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjeciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2 Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z technologią założona w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 
- poziomica 
- pion 
- metr 
- śrubokręty 
- dłuta 
- młotki ręczne 
- kielnie 
- noże 
- pace murarskie 
- wiertarki 
- wkrętaki 
- wyciąg jednomasztowy elektryczny 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
4.2 Transport 
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak: 

- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 
Wykonawca jest zobowiązany do załadunku i rozładunku wyrobów we własnym zakresie oraz używania 
jedynie takiego transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość dostarczanych wyrobów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dot. wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2 Wykonanie robót 
Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory / progu/. Umieścić stolarkę w otworze, 

ustabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna /drzwi / zaznaczyć na framudze 
punkty osadzenia kotew mocujących. Wykuć dłutem otwór w ścianie, przykręcić zaczepy mocujące na 
ościeżnice. Kierować ich końce do wewnątrz muru, zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający na 
powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna cześć ościeżnicy. Ustawić ostatecznie stolarkę, 
kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycje zabezpieczyć klinami, na czas montażu. 
Cementować zaczepy zaprawą murarską lub cementem szybkowiążącym. Szczelinę miedzy framugą a 
ościeżnicą wypełnić pianką montażowa , zabezpieczyć okno taśmą malarską. Po 24 godzinach odciąć nożem 
nadmiar pianki. 
Wewnętrzne powierzchnie futryny wyrównać gipsem. Spojenie okna z framugą uszczelnić masa silikonową 
lub akrylową. Uzupełnić ubytki zewnętrzne, warstwą zaprawy, która powinna mieć grubość wystarczającą 
aby zakryć szczelinę montażową ościeżnicy. 
Przed tynkowaniem usunąć kliny montażowe.  
 
Wymagania szczególne dotyczące wykonania robót 
 
- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 
możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów 
- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione 
- podczas wiatru o szybkości większej ni_ 10 m/s, roboty należy wstrzymać 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użytku tylko te wyroby i materiały, które: 
(1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998r. ( Dz.U. nr 99/98 ); 
(2) posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi niniejszej specyfikacji; 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez niniejsza specyfikację, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnia tych wymagań, będą odrzucone. 
 

6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, niniejszą ST  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli podlega: 
- wykonanie poprawnego montażu stolarki  
- wypoziomowanie zamontowanych elementów 
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- wypełnienie ubytków w ścianie 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- wykonanie progów drzwiowych 
- „obrobienie” ościeży (tynk, gładź , malowanie) 
 

7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiaru są jednostki z przedmiaru robót 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
8.2 Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca . 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży. 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń 
ze ścianą. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Przy pasowaniu wbudowanych  drzwi luzy nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 
Po zamknięciu skrzydła nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. 
Otwarte skrzydła nie powinny się same zamykać. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy 
przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została 
przeniesiona na Użytkownika 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne wymagania dotyczące zasady płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji 

technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Cena robót obejmuje: 
- prace pomiarowe 
- załadunek ,transport rozładunek materiałów 
- montaż ościeżnic 
- montaż stolarki  
- montaż progów drzwiowych 
- „obrobienie” ościeży (tynki, gładzie, malowanie, ochrona narożników ) 
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- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

1.PN -88/B-10085 Stolarka budowlana .Okna i drzwi Wymagania i badania. 
2.PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
3.PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 
4.PN-86/B-06072 Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiarów odchyłek od prostokątności 
5.PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi .Trwałość mechaniczna .Wymagania i klasyfikacja 
6.PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
7.PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja 
8.PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawce 
9.PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


