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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 0.0  WYMAGANIA OGÓLNE
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1 Wstęp
1.1 Nazwa zamówienia
„Dostosowanie pomieszczenia na odpady medyczne na terenie Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego we 
Wrocławiu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami
medycznymi. ”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne dla 
wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie pomieszczenia na 
odpady medyczne na terenie Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego we Wrocławiu do Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi. ”

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 
wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący 
w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres Robót objętych S T       
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane w szczególności obejmują:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45443000-4 Roboty elewacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421131-1 Instalowanie drzwi
45442100-8 Roboty malarskie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

1.5 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczeń z folii
- Wywóz gruzu

1.6 Informacje o terenie budowy
Teren bezpośrednio przy budynku
Spadki opasek przy budynku i stan techn. wpustów uniemożliwiają sprawne odprowadzenie wody opadowej i jej 
zaleganie na opaskach a nieszczelności na styku z budynkiem powodują miejscowe zamakanie ścian, zły stan 
nawierzchni z płytek chodnikowych, nierówności na drodze po wschodniej stronie budynku i jej ukształtowanie 
powodują lokalne zaleganie wody po opadach i zachlapywanie elewacji i okien przyziemia przez przejeżdżające 
samochody.
1.7 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.
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Zgodność Robót z ST.
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, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane określone 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 ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z 
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w 
zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć 
pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Organizacja planu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych;
- Utrzymania w czystości placu budowy.

1.8 Określenia podstawowe
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
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wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, 
polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę 
lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu 
budowy i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów i 
usług objętych umową z Zamawiającym.
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana 
Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2 MATERIAŁY
2.1 Warunki ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 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 Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
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budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 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 .

3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone do realizacji 
robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość 
transportowanych materiałów.

4 TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 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 
Kosztorysowej, 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 lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.2 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
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jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6 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 Kosztorysowej 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.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

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

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 Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5 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.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 
92 z2004r. poz. 881)

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków
www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl 

9

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


6.6 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inżyniera,
daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Rejestr  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.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
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 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły odbioru Robót,
 protokoły narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową i ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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 Przedmiarze 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.

7.1 Zasady określania ilości Robót i materiałów.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w 
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 
rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami 
skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu 
powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami 
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i 
powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni 
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości).

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.
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8 ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
dokumentacją kosztorysową
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzą i sztuką budowlaną
Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.

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 wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
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 
Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3 Odbiór wstępny Robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstępnego.
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:
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Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

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.

8.5 Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”.

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 w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:
koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
wartość zużytych 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.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
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ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 1.0  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45111300-1
CPV 45111100-9
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1 Wstęp
1.1     Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych powyżej.

1.3 Zakres robót objętych SST:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
demontażowych i rozbiórkowych, rozbiórkę stropodachu, rozbiórkę części ścian zewnetrznych i ściań wewnętrznych
budynku, rozbiórkę schodów, demontaz istniejących instalacji wewnętrznych.

1.4 Zakres pozostałych prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
 rozebranie posadzek z płytek na zaprawie klejowej
 rozebranie posadzek cementowych
 wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł
 rozebranie obróbek blacharskich na ścianach ogniowych
 tymczasowy demontaż rynien i rur spustowych
 demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami
 tymczasowy demontaż poszycia ściany wiaty z blachy stalowej
 tymczasowy demontaż drzwi stalowych do wiaty
 demontaż fragmentu sufitu podwieszanego z płyt g-K 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek zakresu prac, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania oraz stosowania wymogów określonych prawem polskim
           
1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagaia ogólne”. 
Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową , 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST „Wymagaia ogólne”.

2 MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom),inne;

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagaia ogólne”..
3.2 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 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.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagaia ogólne”..

4.2 Transport materiałów i sprzętu
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie
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i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
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.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć 
przed dostępem osób postronnych.

5.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 
poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na 
własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.

6 KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola
jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu
budowy.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

8 ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
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- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 2.0 ROBOTY MURARSKIE

CPV 45232500-6 
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót murarskich wewnętrznych oraz zewnętrznych.
Zakres prac:

 Wymurowanie ścianki z bloczków betonu komórkowego  gr. 8 cm

1.4 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2 MATERIAŁY

2.1 Bloczek gazobetonowy
Wymiary - 59,9x19,9x7,5
gęstość max. 700kg/m3

2.2 Zaprawa cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 - wytwarzana na budowie lub dostarczona z węzła 
betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na 
budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 
recepturą przez Inspektora Nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego trzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3 SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzęt :
urządzenia do przygotowania zaprawy
podnośnik przyścienny
rusztowania systemowe
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie  takiego   sprzętu,   który   nie  spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT
Do  transportu  materiałów,  sprzętu budowlanego  i  urządzeń  wykonawca  robót  stosować  będzie następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:
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samochód ciężarowy, skrzyniowy
samochód dostawczy
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 musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne:
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Kanały wentylacyjne należy wznosić możliwie równomiernie to murowanych ścian
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 º C.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji
Kontrola  jakości  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z wymaganiami ujętymi 
w Polskich Normach
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  przeterminowanych,  dla  których  okres gwarancyjny minął.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie.
Materiały pustaki z betonu komórkowego, kształtki keramzytowe
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach i kształtkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie;
wymiarów i kształtu pustaków i kształtek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenie,
W przypadku niemożności określenia jakości bloczka i pustaka przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym

6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów każdorazowo należy wpisywać do Dziennika 
Budowy.
7 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w części ST „Wymagania 
ogólne”.
Roboty wymienione w ST „Roboty murarskie” podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu”.

8 OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".
Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku.
Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków
www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl 

21

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 3.0 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

CPV- 45410000-4
CPV- 45431200-9
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych wykonaniem i odbiorem tynków i okładzin

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

 Uzupełnienie płytek ceramicznych w miejscach zamurowań i wyburzeń
 Obudowa ścian i sufitów lekkimi panelami zmywalnymi z rdzeniem z pianki PIR

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe z niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, SST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w „Wymagania ogólne”

2.2 Preparat gruntujacy

 Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm³
 Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 ºC do +30 ºC
 Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu (w zależności od podłoża) – po 15 minutach - tynki, pustaki 
silikatowe, bloczki gazobetonowe - po 2 godzinach - posadzki samopoziomujące

2.3 Płyty warstwowe

 Typ: płyty ścienne

 Długośc: 3,0 - 15,0 m

 Szerokość: 1150 mm

 Typ zamka: widoczny

 Grubość rdzenia: 100 mm

 Rdzeń wykonany z sztywnej pianki PIR

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

2.5 Płyty i płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne ścienne o parametrach:
 nasiąkliwość wodna   E>10
 wytrzymałość na zginanie Mpa min.35
 siła łamiąca N <7,5 mm min.15
 >7,5 mm min 12
 odporność na pęknięcia włoskowate wymagana
 odporność na plamienie min 3 klasa
 wymiary płytek: 30x20 cm, ±1cm
Wykonawca  winien  przedstawić  wybrane  płytki  Inwestorowi do akceptacji,

2.6 Listwa wykańczająca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury, wysokość do 5mm, aluminiowa

2.7 Klej do płytek
Klej do płytek na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi. Winien posiadać parametry nie gorsze 
niż:
 gęstość nasypowa: ok. 1.07kg/dm3
 przyczepność ≥0.5N/mm2
 spływ ≤0.5mm wg EN 12004 + A1
 odkształcenie poprzeczne ≥2.5mm i <5mm
 wysoka przyczepność początkowa ≥1N/mm2
 reakcja na ogień F

2.8 Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, do cienkiego spoinowania, odporną na przebarwienia i wykwity, odporną
na rozwój bakterii i grzybów.

2.9 Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży, na które będzie  nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi.

2.10 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
 siatki tynkarskie
 środki ochrony płytek i spoin,
 środki do usuwania zanieczyszczeń
 środki do konserwacji okładzin.
 Preparat wzmacniający stare podłoża, głęboko penetrujący na bazie krzemianu

3 SPRZĘT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST  „Wymagania ogólne”.
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
 szlifierki kątowe,
 piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących,
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 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących,
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
 gąbki do mycia i czyszczenia,
 wkładki (krzyżyki) dystansowe.
3.1 Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
 środkami transportu do przewozu materiałów,
 betoniarkami do przygotowania zapraw,
 agregatem tynkarskim,
 mieszarka do zapraw
 drobny sprzętem pomocniczym.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST  „Wymagania ogólne”
Wymagania szczegółowe

Transport   materiałów   do   wykonania   okładzin   nie   wymaga   specjalnych   środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenia ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.   
Składowanie   materiałów   podłogowych   na   budowie   musi   być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania ogólne”.  Temperatura  w  pomieszczeniach, w 
których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C.
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:
wykonaniu ścianek działowych,
obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań,
zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

5.2 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
ściany betonowe otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża 
betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez 
raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowe] lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży 
nasiąkliwych zaleca się   zagruntowanie   preparatem   gruntującym   (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie 
wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich,odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata 
kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na długości łaty, 
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygn.,odchylenie 
powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m.Nie dopuszcza się wykonywania 
okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami 
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
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5.3 Wykonanie okładzin:
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek.
Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich Wielkość i przyjętą szerokość spoin.
Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, 
większą niż połowa płytki.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.
Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 
producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie.Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.Prawidłowo 
dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 
m2 lub pozwolić na Wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejące] w 
zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.Układanie płytek 
rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała 
płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla  niej  miejscu.  Układanie  płytek  polega  na ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu i 
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po 
ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w 
zależności od wymiarów płytek.Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier 
przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do 
ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. 
Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien 
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są 
nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po   powierzchni   okładziny 
pocą   gumowa.   Zaprawę   należy   dokładnie   wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i 
ukośnie do krawędzi płytek.
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spójny.
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których 
znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki.
Ponadto :
Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim 
technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po 
związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża
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Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku  poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny.

5.4 Mocowanie okładzin z paneli
Panele należy mocować do ściany za pomocą łączników rozporowych. Łączenia płyt na kliki zgodnie z rozwiązaniem 
systemowym. Panele na sufitach należy opierać na płytach ściennych. W pomieszczeniach bez okładzin ściennych 
należy zamocować do ściany kątownik stalowych. Płyty mocować mechanicznie do kątownika.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”

6.2 Wymogi szczegółowe
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco,  w  miarę  postępu  
Robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacja 
Kosztorysową
W szczególności obejmują:
 badanie dostaw materiałów,
 kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
 prawidłowości wykonania podłoża
 przyczepności tynków do podłoża
 Wykończenia tynków w newralgicznych miejscach
 ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne”
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.
Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w OST.
Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
dostawę materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 przygotowanie podłoża pod płytki,
 przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
 przyklejenie płytek,
 fugowanie i uszczelnienie naroży,
 badania na budowie i laboratoryjne.
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Okładziny  z  płytek  ściennych  ceramicznych  szkliwionych.  Wymagania  i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN  87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 4.0 PODŁOŻA, POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE

CPV 45432130-4
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży i posadzek, 
które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu  
wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

 Posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES- płytki 30x30cm  układane na klej
 Uzupełnienie posadzek w miejscach wyburzeń i zamurowań
 Wylewki betonowe gr. 5 cm

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST .

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram  robót,  wykaz  
materiałów,  urządzeń   i   technologii   stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność z dokumentacją kosztorysową, 
OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST „Wymagania ogólne”..

2.2 Wylewka betonowa
 grubość warstwy 40mm i 60mm,
 reakcja na ogień F,
 Zaprawa M12

2.3 Preparat gruntujący
Preparat gruntujący głębokopenetrujący, o parametrach:
 bazwa: wodna dyspersja żywic syntetycznych,
 gęstość ok. 1kg/dm3
 temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.4 Płytki podłogowe 30 x 30 cm

- płytka rektyfikowana wymiar 297x297 mm
- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor jasny szary, powierzchnia naturalna, płytka imitująca beton
- płytka antypoślizgowa (norma DIN 51 130) - R 11 , (norma DIN 51097) – klasa C
- nasiąkliwość poniżej 0,1%
- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2
- siła łamiąca – 2500 N
- odporność na ścieranie – PEI 4
- maksymalne ścieranie wgłębne - 130 mm3
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- odporność na plamienie – klasa 4
- odporność na działanie środków domowego użytku i dodatków do
basenów kąpielowych – klasa A
- odporność chemiczna – LA, HA
- odporne na pęknięcia włoskowate
- klasa ścieralności minimum IV
- klasa antypoślizgowa R 11. 
- Odporność na złamanie i szok termiczny wg normy PN-EN ISO 10545-9.
- Odporność chemiczna zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-13.
- Wymagana odporność na działanie środków czyszczących i dezynfekujących w tym podchlorynu sodu w stężeniu 
stosowanym na terenie szpitala zgodnie z aktualną procedurą gospodarki odpadami w USK.

2.5 Listwy cokołowe z glazury
Zastosowane płytki powinny być o grubościach minimum 10 mm. Wysokość cokołu 10 cm względem posadzki oraz 
15cm na schodach. Kolor odpowiadający kolorowi płytek posadzki.

2.6 Klej do płyt i płytek 
Klej do płytek na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi. Winien posiadać parametry nie gorsze 
niż:
 gęstość nasypowa: ok. 1.07kg/dm3
 przyczepność ≥0.5N/mm2
 spływ ≤0.5mm wg EN 12004 + A1
 odkształcenie poprzeczne ≥2.5mm i <5mm
 wysoka przyczepność początkowa ≥1N/mm2
 reakcja na ogień F

2.7 Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości 
fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.8 Silikon do fug
Stosować  silikon  o  dobrej  przyczepności  do  podłoży  na  które  będzie  nanoszony z dodatkiem środka 
grzybobójczego w kolorze fugi.

2.9 Materiały dodatkowe:
- Listwy przyścienne z PVC

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu.

3 SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST „Wymagania ogólne”..

3.2 Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
(mechanicznymi i na  skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
środkami transportu do przewozu materiałów,
wyciągiem budowlanym
drobnym sprzętem pomocniczym.

3.3 Sprzęt do wykonywania okładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
 narzędzia lub urządzenia do cięcia,
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 wałki dociskowe,
 frezarka ręczna lub mechaniczna,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
 pojemniki do kleju,
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
 gąbki do mycia i czyszczenia,

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST „Wymagania ogólne”..

4.2 Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
(mechanicznymi i na  skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu 
jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem.
Wykładzinę matmoleum przewozić w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz wpływem warunków atmosferycznych
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie - płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w 
oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.

5 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”..

5.2 Warstwa wylewki betonowej
Podłoże powinno być przygotowane zależnie od opcji wylewania. Szczeliny i większe spękania podłoża należy 
wyreperować np. stosując zaprawę wyrównującą. Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy, a 
jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotność nie większą niż 2%. Przy wykonywaniu podkładów 
należy przestrzegać zasad stosowania dylatacji W przypadku wykonywania podkładu związanego z podłożem, 
należy przenieść ewentualne dylatacje występujące w podłożu  tak aby pokrywały się z nimi dylatacje w 
wykonywanym podkładzie. Przed wylaniem jastrychu należy wykonać dylatacje oddzielające od ścian i innych 
elementów stosując specjalną taśmę dylatacyjną bądź pasy styropianu najlepiej o grubości 10mm. Krawędzie wolne
wylewanego obszaru należy zabezpieczyć przed spływaniem wylewki i też zastosować dylatację oddzielającą od 
ogranicznika. W przypadku wykonywania podkładu podłogowego na warstwie rozdzielającej przygotowanie 
podłoża należy rozpocząć od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielającą wylewkę od ścian za pomocą 
taśmy dylatacyjnej.  Następnie  należy  rozłożyć  równomiernie  na  całej  powierzchni  folię  PE o grubości min. 0,2 
mm z wywinięciem na ścianę ponad przewidywany poziom wylewanego podkładu. Przy połączeniach folii trzeba 
zastosować zakład min.10cm i skleić ją na złączach taśmą samoprzylepną lub zgrzać, tak aby uzyskać szczelną 
izolację.
Przygotowaną zaprawę należy układać, najczęściej pomiędzy listwami  kierunkowymi, warstwą o grubości 
uzależnionej od rodzaju konstrukcji podłogi oraz ściśliwości warstwy izolacji termicznej lub akustycznej. Nadmiar 
zaprawy ściągnąć łatą po prowadnicach i po wstępnym związaniu zatrzeć powierzchnię pacą. W przypadku dużych 
obciążeń podłogi, znacznych  wahań  temperatury,  podłóg  na  stropach  z  elementów  prefabrykowanych w 
pomieszczeniach o zwiększonej intensywności eksploatacji, przy układaniu podkładu na warstwie izolacji termicznej
lub akustycznej o dużej odkształcalności, a także w celu zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje 
się zbrojenie podkładów

Posadzki z terakoty, gresu
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
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płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość większa niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. Kompozycje  klejąca  nakłada  się  na  podłoże  gładka  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°.

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu  kompozycji klejącej układa się płytki od
wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około
1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 
dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. 
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe).
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po 
ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku 
gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa.
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny
i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek 
należy :
posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy,
w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w trakcie 
robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C,
w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana szczelina 
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału,
posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie w trakcie 
wykonywania posadzki,
powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne 
odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym 
miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty,
spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego,
3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego,
płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,
po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,
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w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 300 mm oraz 150mm; 
cokoły powinny być trwale związane z posadzką,
w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych posadzek – posadzki
te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie,
po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. 
Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne 
wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności powinno 
być odnotowane w dzienniku budowy.

5.3 Preparat gruntujący
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. 
farbą silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 
godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości penetracji 
preparatu) znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą 
zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku 
charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników.
Okładziny schodów krętych
Okładziny schodów należy wykonac zgodnie z projektem architektury

5.4
Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały,
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość większa niż połowa
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża
oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje  klejąca  nakłada  się  na  podłoże  gładka  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°.

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji  klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża
oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu  kompozycji klejącej układa się płytki od
wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około
1 cm), ustawić w żądanej pozycji  i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki.  Następne płytki należy
dołożyć  do sąsiednich,  docisnąć  i  odsunąć  na szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki.
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe). 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki  dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i  wykończeniowe. Po
ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.  Do  spoinowania  płytek  można przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24 godzinach od ułożenie  płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa.
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i  ukośnie do krawędzi
płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotna  gąbka.  Świeża  zaprawę  można  dodatkowo
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie
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zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed
przystąpieniem do spoinowania  zaleca się  sprawdzić czy  pigment  spoiny nie brudzi  trwale powierzchni  płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny
i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek
należy :
 posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy,
 w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w 

trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 
stopni C,

 w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału,

 posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie w 
trakcie wykonywania posadzki,

 powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne 
odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrową łatą w dowolnych kierunkach i w 
dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty,

 spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
o 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego,
o 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i 

trzeciego,
 płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,
 po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu utrzymania

oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,
 w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 300 mm oraz 

150mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,
 w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch odmiennych posadzek – 

posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie,
 po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 

wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować 
specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych 
czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”..
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.

6.2 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
dostaw materiałów,
badanie podłoży i podkładów,
prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
ocenę estetyki wykonanych robót.
Dokładność wykonania, tolerancje
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%,
badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2mm,
powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 
5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
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6.3 Pozostałe wymagania
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.4 Wymogi szczegółowe
Badania w  czasie  prowadzenia  Robót  polegają  na  sprawdzaniu  przez  Inspektora na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i wymaganiami OST.

6.5 W szczególności obejmują:
 badanie dostaw materiałów,
 kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),
 kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
 ocenę estetyki wykonanych Robót.
 sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego
 dokładność i staranność wykonania
 sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw
Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji. Każda 
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować:
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowąłatę,
sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i poziomnicy;
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   w   podkładzie   szczelin   dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.6 Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją projektową i 
OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 
prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru
Ogólne  zasady  obmiaru  podano   w   OST.  Ilość   wykonanych   Robót   określa   się na podstawie Dokumentacji 
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych, płytkarskich, wykonawstwa parkietu oraz 
wykładziny marmoleum.
8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów i robót
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Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
Nie  dopuszcza  się   stosowania   do   robót   materiałów,   których   właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne”..

9.2 Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
 dostawę materiałów,
 badania na budowie i laboratoryjne,
 dostawę materiałów,
 przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego),
 ułożenie płytek, parkietu
 wypełnienie fug,
 silikonowanie naroży,
 roboty pomocnicze.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-19701  Cement.  Cementy  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN  87  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia.
PN-EN  13226:2004 Podłogi  drewniane  Elementy  posadzkowe  lite  z  wpustami  i/lub wypustami
PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczułkowe 
łączone.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 5.0  POWŁOKI MALARSKIE

CPV 45442100-8
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru  
powłok  malarskich  wewnętrznych  związanych  z  zadaniem  

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

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie)

 Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi
 Gruntowanie sufitów przed malowaniem 
 Malowanie poszycia ścian z blach stalowych farbami olejnymi
 Malowanie krat i drabin stalowych farbami olejnymi

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty 
pomocnicze.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania tych  robót  oraz  ich  zgodność z umową, kosztorysami, 
pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego  realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

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

2.2 Środki gruntujące
 Preparat gruntujący głębokopenetrujący, o parametrach:
 baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych,
 gęstość ok. 1kg/dm3
 temperatura stosowania od +5°C do +25°C

2.3 Emalia do stali

 kolor Wg wzornika
 Gęstość 1,1g/cm³
 Lepkość wg kubka Forda nr 4 80–120s 5.
 Zawartość substancji stałych 62±2% wag
 Grubość pojedynczej powłoki 30-40 µm
 Grubość pojedynczej warstwy 60-80 µm

2.4 Farba akrylowa emulsyjna
 Zużycie od 0,10 l/m² na warstwę
 Gęstość ok. 1,45 g/cm3
 Odporność powłoki na tarcie na sucho odporna (brak śladów na tkaninie)
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 Krycie jakościowe stopień III
 Klasa odporności na szorowanie na mokro III stopień (wg EN-13300)

2.5 Folia malarska
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm.

3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST.
Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska,

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami 
i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną.

5.2 Gruntowanie
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy pędzla lub wałka 
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. 
farbą silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 
godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości penetracji 
preparatu) znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą 
zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku 
charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników.

5.3 Wykonywania powłok malarskich
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. 
Zalecana ilość warstw 1-2. Podłoża ciemnie, niejednolite kolorystycznie należy  malować dwukrotnie. Drugą 
warstwę należy  nakładać  po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. 
Świeże tynki cementowo-wapienne maluje się po 4 tygodniach od ich nałożenia. Pełne własności użytkowe 
powłoka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 
do +25 °C i wilgotności powietrza poniżej 70%. Nie zaleca się aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotności względnej 
powietrza.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakość zastosowanych materiałów i wyrobów
przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszkodzeń,
spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni,
grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy,
faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i rys,

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków
www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl 

41

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


wykończenie  powłoki  malarskiej   na   połączeniach   z   innymi   elementami   – nie malowanymi, miejscami przejść
kolorów muszą tworzyć linię prostą,
końcowy efekt prac malarskich.
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest 
występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie wsiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości,
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek
z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanychw  ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie   kosztorysu   z   uwzględnieniem   zmian   zaaprobowanych   
przez   Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Malowanie ścian i sufitów
Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się od wierzchu 
podłogi do spodu sufitu.

7.3 Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami
Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są gładkie, powierzchnie 
ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów.

7.4 Malowanie nadproży
Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 
3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, mierzoną w świetle 
ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych 
o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegają warunkom odbioru 
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według zasad podanych poniżej.
Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi 
w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.

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

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
dostawę materiałów,
przygotowanie podłoży,
zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów,
usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,
badania na budowie i laboratoryjne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502 Szpachlówki i 
kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81608:1998 
Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81932:1997 
Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-EN-13300:2002  Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity - Klasyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 6.0  ROBOTY ELEWACYJNE

CPV 45450000 - 6
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania  systemu docieplenia, tynkowania elewacji dla 
zadania

Preparat gruntujący

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające na celu wykonanie:

 Montaż niezbędnych rusztowań
 Przygotowanie podłoża pod docieplenie (usunięcie starej farby, impregnacja grzybobójcza, gruntowanie)
  Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 5 cm
 Ocieplenie ościeży gr. 2 cm
 Ochrona narożników kątownikami z siatką
 Wykonanie warstwy siatki zbrojącej
 malowanie farbą podkładową pod tynki cienkowarstwowe
 Wykonanie tynków cienkowarstwowych silikonowych
 Ponowny montaż rynien i rur spustowych
 Wykonanie obróbek blacharskich na murach attyki
 Przeniesienie drzwi stalowych do wiaty
 Montaż kabłąków do isteniejącej drabiny stalowej

2 Materiały
Skompletowanie sprzętu i urządzeń zgodnych z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta wybranego 
rozwiązania. Materiały niezbędne do prawidłowego montażu i wykonania prac

Preparat gruntujacy

 Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych
 Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3
 Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C
 Czas schnięcia: –ok. 2 godz. w zależności od nasiąkliwości podłoża i warunków termiczno wilgotnościowych
 Zużycie: od 0,1 do 0,5 l/m2 w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża

2.1 Styropian EPS
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogień: E
Szerokość płyty: 500 mm
Długość płyty: 1000 mm
Wykończenie krawędzi: proste

2.2 Klej do styropianu oraz do siatki
Produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków 
modyfikujących, zbrojonej włóknami celulozowymi.
Przeznaczony  jest  do  przyklejania  płyt  termoizolacyjnych  i  wykonywania  warstwy zbrojonej w technologii 
ocieplania budynków.
przyczepność do betonu: min. 0,6MPa przyczepność do wełny min. 0,1MPa
temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac: 0 do +25C

2.3 Siatka
Składa się z ułożonych naprzemiennie włókien wątku i osnowy tworzących trwały i mocny splot gazejski, 
zapewniający siatce odpowiednio wysoką wytrzymałość mechaniczną, włókna nie łamią się i nie przesuwają 
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względem siebie.
Zapewnia kompensowanie odkształceń termicznych i  mechanicznych  jakim w trakcie eksploatacji podlega układ 
ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i umożliwia uzyskanie stabilnego podłoża pod
warstwę tynku.
włókna zabezpieczone są w kąpieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejących.
Siatkę stosuje się do warstwy zbrojonej w systemie ociepleń budynków metodą lekką- mokrą
gramatura: min. 145 g/m2

2.4 Podkładowa masa tynkarska – prepart gruntujący
 zapewnia idealną przyczepność
 redukuje chłonność
 wzmacnia podłoża
 ułatwia nakładanie i fakturowanie
 przyczepność: min. 1 MPa

2.5 Tynk silionowy
 Baza: wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic syntetyczno – silikonowych z wyselekcjonowanymi 
wypełniaczami na bazie dolomitów, marmurów i pigmentami
 Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3
 Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C
 Czas przesychania: ok. 15 min
 Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
 Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824
 Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
 Odporność na deszcz: po ok. 24 godz.
 Absorpcja wody: kategoria W3, w≤0,1 [kg/m2 h0,5] - wg PN-EN 15824
 Przepuszczalność pary wodnej: –Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 –kategoria

2.6 Materiały dodatkowe
 profile cokołowe aluminiowe (startowe) dobrane wedle rozwiązania systemowego ocieplenia elewacji
 profile narożne (kątowniki) dobrane wedle rozwiązania systemowego ocieplenia elewacji
 profile dylatacyjne dobrane wedle rozwiązania systemowego ocieplenia elewacji
 profile narożnikowe dobrane wedle rozwiązania systemowego ocieplenia elewacji
 dyble elewacyjne z ,etalowym trzpieniem do kołkowania wełny
 systemowe gzymsy i elementy ozdobne ze styropianu, pokryte fabrycznie warstwą kleju
 listwa okapowa PCV
 Deski dębowe, frezowane (posadzka na kładce)
 Płyty wiórowe pod obróbki blacharskie
 Blacha stalowa gr. 0.6 mm na obróbki blacharskie i parapet zewnętrzny 

3 SPRZĘT
Do wykonywania prac ocieplających należy stosować :
 szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne),
 piłki ręczne do cięcia styropianu i wełny,
 pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu,
 nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej,
 kielnie  nierdzewne  trapezowe,  szpachle  i  pace  z  blachy  nierdzewnej  oraz  pace z tworzywa 
sztucznego,
 listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica,
 pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
 mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek,
 aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego.
 Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Elementy  rusztowania  
zastosowane  na  budowie  muszą  posiadać  atest  dopuszczenia do stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-
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47900-2.
4 TRANSPORT
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować samochodami dostawczymi 
lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte 
pojemniki z klejami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach  bez  dostępu  ognia.  
Miejsce  składowania  powinno  być  wyposażone w środki p.poż.
Masty tynkarskie należy przewozić w zamkniętych opakowaniach, chronić przed wysokimi temperaturami i 
mrozem.

5 WYKONANIE
5.1 Montaż rusztowań
Wszystkie prace związane z montażem rusztowań należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu wybranego systemu
z zachowaniem podczas prac montażowych szczególnej ostrożności oraz wszystkich zasad BHP.
Rusztowanie należy z zewnątrz zabezpieczyć siatką przeznaczoną do tego celu.

5.2 Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być oczyszczone z kurzu oraz innych zanieczyszczeń. Podłoże należy przed
wykonaniem tynku należy zagruntować podkładową masą tynkarską lub gruntem nakładanym
wałkiem. W miejscach gdzie tynk silikatowy będzie nakładany na istniejaca warstwę tynku
akrylowego podłoże należy oczyścić, zagruntować, nałożyć dodatkową warstwę kleju i zatopić w nim
siatkę. Następnie należy zagruntować podłoże i nałożyć tynk zgodnie z instrukcjami producenta.
5.3 Klejenie płyt izolacyjnych
Płyty wełny mineralnej przed nałożeniem plackow kleju należy odpowiednio zagruntować
rozcieńczonym klejem za pomocą zębatej pacy na całej powierzchnij płyty. Klej należy nakładac w
formie plackow ( min. 3 placki na płytę) oraz po obwodzie płyty. Z płytami styropianu należy
postępować analogicznie, pomijając fazę gruntowania. Płyty należy docisnąć do ściany i zlicowac za
pomocą łaty tynkarskiej. Przed przystąpieniem do mocowania mechanicznego płyt należy wytarować
całą powierzchnię ściany, usuwając w ten sposob nierowności. Wszystkie prace należy wykonac
zgodnie z instrukcjami producenta przyjętego systemu.

5.4 Mocowanie płyt termoizolacyjnych
Płyty z wełny mineralnej należy mocować kołkami z metalowym trzpieniem o długości
odpowiadajacej grubości płyt tj. dla grubości 20 cm kołek długości min. 26 cm, dla grubości 6 cm
kołek min. 12 cm.
Otwory należy wiercić wiertłem diamentowym o grubości o rozmiar większej od grubości kołka.
Niedopuszczalne jest aby kołek po wbiciu trzpienia był obluzowany lub dawał się wyciągnąć ze
ściany. Do płyt styropianowych dopuszcza się stosowanie kołkow z trzpieniem plastikowym.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta przyjętego systemu

5.5 Wykonanie warstwy zbrojącej
Klej do zatapiania siatki należy nanosić za pomoca metalowej pacy. Siatke zatopić w kleju, pasami, od
gory w doł. Za pomocą pacy wyrownać klej i zebrac jego nadmiar.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta przyjętego systemu.

5.6 Tynkowanie
Ścianę przed nałożeniem tynku należy zagruntowac za pomocą podkładowej masy tynkarskiej lub
gruntu zgodnego z przyjętym systemem. Tynk należy nakładać za pomocą metalowych pac i zacierać
niezwłocznie po nałożeniu tynku. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcjami
producenta przyjętego systemu.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Bieżąca kontrola robót polega na sprawdzeniu:
rusztowania – kompletności, sztywności zamocowania do ścian, schodów, pomostów itp.
podłoża pod okładziny zewnętrzne,
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posiadania Atestów materiałowych od producentów, Aprobat Technicznych dopuszczenia do stosowania oraz 
zgodności z Dokumentacją Techniczną,
prawidłowości wykonania okładzin – kolejność, ilość i rodzaj łączników, szczelin, ciągłości,
zabezpieczenia materiałów okładzin zewnętrznych od wpływu wilgoci, wiatru i innych uszkodzeń,
prawidłowości powłok fasadowych i kolorystyki.

7 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór polega na:
odbiorze rusztowania przed rozpoczęciem robót,
sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu i zgodności z Projektem,
atestów Producenta materiałów i instrukcji montażowych wydanych przez ITB,
detali elementów wykończeniowych,
powłoki fasadowe podlegają sprawdzeniu jak powłoki malarskie.

8 OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 tynku i termoizolacji. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą   płatności    są    ceny    jednostkowe    poszczególnych    pozycji    zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10 NORMY i Przepisy związane
PN-EN 13914-1:2005(U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
Tynki zewnętrzne
PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana w budownictwie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.
Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.4
Instrukcja producenta systemowych powłok elewa

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków
www.marzec-budownictwo.pl   kontakt@marzec-budownictwo.pl 

48

http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 7.0  STOLARKA DRZWIOWA

CPV 45421100-5
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w odniesieniu do wykonania zadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
 i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych  ST
Zakres wykonania robót obejmuje :
 montaż  stolarki drzwiowej
 montaż parapetów zewnętrznych,
 obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych,
 roboty towarzyszące

1.4 Wymagania dotyczące wykonawstwa robót
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za  jakość   
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia błędów i 
opuszczeń w dokumentacji powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

2 Materiały
2.1 Zastosowane materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4, oraz:
Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie,
Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji,
Spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia materiałów, winny posiadać 
aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm.

2.2 Stolarka i ślusarka drzwiowa. Wszystkie drzwi nalezy zamawiać zgodnie z zestawieniem stolarki 
drzwiowej, odporność ogniowa zgodnie z projektem.

Drzwi, które obejmuje zamówienie:

D1  -  Drzwi  do  pomieszczenia  na  odpady.   Drzwi  wewnętrzne  dwuskrzydłowe,  termoizolacyjne  o
współczynniku przenikania U=0,29 W/m². Wymiary skrzydeł dostosować do istniejącego otworu w murze
zachowując  przejście  w  świetle  jak  w  drzwiach  istniejących.  Szerokość  skrzydła  nieblokowanego
minimum 90cm w świetle przejścia. Skrzydła drzwiowe pełne gr. 80 mm, przylgowe, wykonane z blachy
stalowej dwustronnie ocynkowanej,  wypełnione pianą poliuretanową o gęstości 40-42 kg/m³. Uszczelki
obwodowe i dolne. Ościeżnica stalowa z blachy obustronnie ocynkowanej. Zawiasy z regulacją. Okucia
klamka-klamka,  zamek  bezpieczny  z  możliwością  otwarcia  od  wewnątrz  pomieszczenia  bez  klucza.
Samozamykacz ramieniowy. Blokada skrzydła biernego. Odboje podłogowe z PCV. Skrzydło i ościeżnica
malowane proszkowo na kolor  RAL 9010. Skrzydła zabezpieczone odbojami, wysokośc dostosowana do
wys. wózków na odpady.

D2 -  Drzwi z  korytarza do przedsionka WC, wewnętrzne,  jednoskrzydłowe. Rdzeń skrzydła drewniany obłożony
dwustronnie płytami MDF, Ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. , wykończenie skrzydła za
pomocą laminatu w kolorze białym . Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Trwałość mechaniczna - klasa 6
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zgodnie  z  PN-EN  12400:2004.  Wytrzymałość  mechaniczna  -  klasa  4  zgodnie  z  PN-EN  1192:2001  (wg  ZUAT-
15/III.16/2007). Okucia klamka-klamka,  zamek z blokadą łazienkową. Samozamykacz ramieniowy.

D3 -  Drzwi z  korytarza  do pomieszczenia socjalnego,  wewnętrzne,  jednoskrzydłowe.  Rdzeń skrzydła drewniany
obłożony dwustronnie płytami MDF, Ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. , wykończenie
skrzydła za pomocą laminatu w kolorze białym .Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D. Trwałość mechaniczna -
klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.  Wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-
15/III.16/2007). Okucia klamka-klamka,  zamek na wkładkę patentową.

D4 - Drzwi z przedsionka do WC wraz z fragm. ścianki z HPL w kolorze białym. Zawiasy, blokada łazienkowa. Montaż
ścianki do ścian WC. Całość rozwiązania systemowa. Prześwit do spodu skrzydła 15cm, wysokość drzwi 215 cm

2.3 Parapety zewnętrzne
Montaż parapetów stalowych powlekanych, kolor RAL 8017, kapinos dł. 4cm, podwinięcie i odgięcie 1,5cm. Montaż
parapetów zewnętrznych wykonać po montażu okien. Między krańcami parapetu a ścianami otworu okiennego 
należy pozostawić szczelinę dylatacyjną. Szczelinę dylatacyjną można wypełnić masą uszczelniającą lub taśmą 
rozprężną. Przy montażu parapetów zewnętrznych zewnętrzna krawędź parapetu musi wystawać poza lico ściany 
przynajmniej 3 cm. Parapet musi być też nachylony - spadek musi kierować wodę od okna na zewnątrz budynku.

2.4 Materiały pomocnicze
kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, masa silikonowa akrylowa do 
uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami,
tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia ościeży zewnętrznych i 
wewnętrznych,
Odbojniki gumowe mocowane do podłogi średnicy 35mm wys. 27mm  koloru czarnego
Farba lateksowa o parametrach:
gęstość w temp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3
czas schnięcia w temp. 23°C 2h
lepkość w temp. 20°C 9000-14000 mPas
odczyn pH 8-8.7
odporność na szorowanie klasa 1
połysk mat
kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do użycia.

3 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania 
zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii.
Sprzęt przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Dostawa materiałów odbywać się 
będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą 
stateczności. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
możliwością przemieszczania się podczas transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 
właściwości przewożonych materiałów.
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5 Wykonanie robót
5.1 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej .
Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki  - w trakcie prac montażowych należy zachować następujące 
zasady ich prowadzenia:
Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i max. 30 mm, 
natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia 
odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu 
ościeżnic.
Przed montażem - zdjąć skrzydła  z ościeżnic.
Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a ościeżnicą 
zachowane były luzy montażowe.
Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. 
Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie 
skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary zwijanej 
ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na 
długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.
Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy 
na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących 
zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po 
ustawieniu ościeżnicy w murze.
Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem - zabezpieczyć 
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy montażu okien lub drzwi o większych 
gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem 
pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem 
przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.   
Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeży, pamiętając o 
zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.   
Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem wzdłuż całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.Przy każdym 
sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny wpływ na funkcjonowanie 
ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę:
obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,
obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,
obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne.
Parapety wewnętrzne oczyścić, zaimpregnować, pokryć farbą do podłoży betonowych z
wysoką odpornością na zmywanie i ścieranie.
Montaż nowych parapetów stalowych powlekanych gr 0,70mm (7000 wg RAL), kapinos 
dł. 4cm, podwinięcie i odgięcie 1,5cm.
Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych.
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a następnie gładzią. lub zaprawą 
tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej) zgodnie z SST 452-2. Miejsce połączenia ramy 
okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża pomalować farbą emulsyjną akrylową zgodnie z 
SST 452-3 kolor dostosować do istniejących wymalowań pomieszczeń.
Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą.

6 Kontrola jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST pkt 7. Kontrola jakości robót polega na 
sprawdzeniu:
 oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.
 wymiary stolarki okiennej i części składowe. zgodność z dokumentacją techniczną.
 prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie pionowej, 
poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.
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 dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. prawidłowość osadzenia 
parapetów wewnętrznych,
 dokładności robót wykończeniowych.
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.

7 Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi są :
m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
m2  - powierzchni wykończonych ościeży okiennych, szt – zamontowanych podokienników.

7.1 Odbiór robót i podstawa płatności
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i 
wykończenia ościeży. Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z 
wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.

8 Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która obejmuje:
 przygotowanie stanowiska pracy,
 demontaż istniejącej stolarki okiennej,
 oczyszenie podokienników  wewnętrznych,
 wykonanie i montaż okien zgodnie z załączonymi rysunkami,
 montaż podokienników  wewnętrznych,
 obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem,
 transport  elementów  (dostawa  nowej  stolarki,  wywóz  zdemontowanych  materiałów z rozbiórki i ich 
utylizacja),
 likwidację stanowiska roboczego.

9 Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-13079:1997 Szkło 
budowlane. Szyby zespolone.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. 
Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i 
drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko- kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok.
Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

SST 8.0 PRACE DACHOWE

Kod CPV 45260000 Pokrycia dachowe
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1 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót izolacyjnych obejmujących wykonania 
nowych warstw przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na dachu
1.4 kreślenia podstawowe. 

• Termoizolacja – wełna mineralna twarda lub styropian.
• Papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną.
2 MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały powinny mieć:

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich  zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską  wprowadzoną  do zbioru  Polskich Norm,  z europejską  aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa  członkowskiego Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo

 oznakowanie znakiem budowlanym,  co oznacza że są  to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano  oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

 okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2 Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ).
2.3 Płyta OSB
Dane techniczne:
Grubość – min 22mm
Wymiary – 2500 x 1250mm
2.4 Samoprzylepna papa podkładowa (dachowa) 
Dane techniczne:
1 Opis produktu - elastomerobitumiczna papa samoprzylepna z zakładem przemiennym i warstwą  

wyrównującą ciśnienie pary wodnej
 Sposób montażu - klejenie na zimno, zgrzewanie palnikiem (na zakładach)
 Powierzchnia górna - folia
 Powierzchnia dolna - wielokrotnie perforowana folia ściągana, masa samoprzylepna
 Wkładka nośna - welon szklany i siatka szklana
 Grubość - min 3mm
 Giętkość w niskiej temperaturze 

o ≤-25 °C górna;
≤-30 °C dolna

 Wytrzymałość na działanie podwyższonych temperature ≥+100 °C
 Siła zrywająca ≥1000 N/50 mm
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 Wydłużenie ≥2 %
2.5 Papa zgrzewalna (dachowa) 
Dane techniczne:

 Opis produktu - polimerobitumiczna papa zgrzewalna
 Sposób montażu - zgrzewanie
 Powierzchnia górna - łupek
 Powierzchnia dolna - folia
 Wkładka nośna włóknina poliestrowa ≥250 g/m2
 Grubość ≥5,2 mm
 Giętkość w niskiej temperaturze ≤-36 °C
 Wytrzymałość na działanie wysokich temperature ≥+120 °C
 Siła zrywająca ≥1000 N/50 mm
 Wydłużenie ≥45 %

2.6 Obróbki blacharskie
Zadaszenie na obudowie wentylacji, zabezpieczy ć obróbkami blacharskimi z blachy stalowej, powlekanej gr. Min. 
0,55. W miejscach styku z budynkami sąsiednimi obróbki wykonać w sposób zapewniający szczelność szczeliny 
między budynkami i nie powodujący zalewania i zamakania ścian budynków sąsiednich.
Na elewacjach, w miejscach narażonych na możliwość zamakania izolacji termicznej oraz zbierania się wody lub 
śniegu na tej izolacji należy wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przed np. wykonaniem 
klinkierowej okładziny elewacyjnej lub tynku zewnętrznego. Ważne jest zrównanie poziomów obróbek blacharskich
z innymi elementami elewacji tak by uzyskać jedną linię obróbek (patrz rysunek elewacji i detali).
3 SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru).
4 TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne”
5 WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne warunki prowadzenia prac:
Do wykonywania stropodachu można przystąpić:

 Po sprawdzeniu  zgodności  wykonywania podłoża  i podkładu  z dokumentacją techniczną  oraz
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

 Po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci
 Po wyprowadzeniu kanałów wentylacyjnych,
 Po tynkowaniu powierzchni pionowych  (attyki, ogniomury),  na które będą  wyprowadzane (wywijane)

warstwy pokrycia papowego,
 Po osadzeniu listew i klocków służących do mocowania obróbek blacharskich,

5.2 Warunki atmosferyczne.
Pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 st. C, Prac dekarskich nie należy 
prowadzić w czasie: opadów atmosferycznych, oblodzenia i zamrożonej powierzchni, silnego wiatru jak również 
bardzo wysokich temperatur.
5.3 Przygotowanie i sprawdzenie materiałów.

 Należy sprawdzić czy materiał są zgodne z zamówieniem.
 Należy używać materiałów nie uszkodzonych i dobrej jakości.
 Za jakość wbudowanego materiału odpowiada Wykonawca.

5.4 Wykonanie obudowy
Wymagania ogólne
Obudowę kanałów wentylacyjnych zaprojektowano w konstrukcji stalowej z kształtowników typu L 5x5 cm oraz rur 
kwadtratowych, zamkniętych 10x10 cm obudowanych płytami OSB gr. 2.2 cm. Konstrukcje stalową należy zakotwić 
mechanicznie do ściany istniejącego budynku. Elementy stalowe należy łączyc za pomocą spawów. Płyty OSB 
mocowac do konstrukcji przy pomocy śrub z płaskim łbem, w taki sposób, aby nie utrudniały wykonania tynków. 
Obróbki blacharskie mocować bezpośrenio do płyty OSB za pomocą wkrętów farmerskich z uszczelkami. 
5.5 Montaż papy dachowej,
Bezpośrednie podłoże pod papę dachową powinno być równe i gładkie, pozbawione ostrych krawędzi oraz 
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nierówności. Montaż należy wykonać wg instrukcji i zaleceń producenta wybranego sytemu izolacji.
5.6 Termoizolacja
Płyty należy układać na stropie tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt powinny być mijankowo przesunięte. 
Przy ścianach i innych elementach należy zastosować pionowe pasy brzegowe
5.7 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych pod 
łożach. Przy wykonywaniu obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.  
Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
6 KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
Specyfikacji Technicznej jak również zaleceniami producenta, w szczególności należy zwrócić uwagę na:

 Kontrola podłoża betonowego (warstwy spadkowej),
 Sprawdzenie odpowiednich grubości  warstwy drenującej,  termoizolacyjnej– zgodnie z dokumentacja

projektową
 Sprawdzenie miejsc takich jak: obróbki blacharskie, okapy, itp.
 Ogólna estetyka wykonania robót.

7 OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiaru: – m2
8 ODBIÓR ROBÓT.
Osobą odbierającą roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upoważniona przez Inwestora do 
reprezentowania go w czasie odbioru robót. Prace zanikające podlegające odbiorowi Inspektora Nadzoru – 
wymagane wpisy do dziennika budowy lub protokólarne odbiory częściowe.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9
10 Normy.

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
 PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 

dachów -- Określanie stabilności wymiarów
 PN-EN 1108:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

-- Określanie stabilności kształtu przy cyklicznych zmianach temperatury.
 PN-EN 1109:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 

dachów -- Określanie giętkości w niskiej temperaturze.
 PN-EN1110:2011 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów--

Określanie odporności na spływanie.
 PN-EN 12039:2016-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 

dachów -- Określanie przyczepności posypki.
 PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem).
 PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu.
 PN-EN 12316-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na oddzieranie.
 PN-EN 12317-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów -- Określanie wytrzymałości złączy na ścinanie.
 PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości i prostoliniowości --

Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów.
 PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 1: Wyroby

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów.
 PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wad widocznych -- Część 1: Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów.
 PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
 PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej 
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strony i rury spustowe łączone na zakład.
 PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania.
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