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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfi-
kacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych]  

 
 
KODY CPV: 

 
Grupy robót: 
451 – Przygotowanie terenu pod budowę 
452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  

roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
454 – Roboty wykończeniowe 
 
Klasy robót: 
4511  – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
4526  – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-

styczne 
4542 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
4541  – Tynkowanie 
4544  – Roboty malarskie i szklarskie 
4543  – Pokrywanie podłóg i ściane 
 
Kategorie robót: 
45111  – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45262 – Specjalne roboty budowlane inne niŜ dachowe 
45421  – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45442 – Nakładanie nawierzchni kryjących 
45431  – Kładzenie płytek 
 
 
ZADANIE:   Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Po-

moc Doraźna  
 
ADRES:  pl. StraŜacki nr 8, 57-220 Ziębice 
 
INWESTOR:  Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza nr 11,  

57-200 Ząbkowice Śląskie 
                    
 
 
 
 
                                                                          Opracował: mgr inŜ. Grzegorz Papiernik  
 
 
 
 
Ząbkowice Śląskie, dnia  12.03.2007 rok 
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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 
 
 

 
Lp. 

 

 
Nr. specyfikacji 

 
Tytuł specyfikacji 

 
Grupa CPV 

 
Strony 

1. 2. 3. 4. 5. 
 

1. 
 

 

B.00.00.00 
 

Ogólna specyfikacja techniczna 

 

45000000-7 
 

 

3 – 16 

 

2. 
 

 

B.01.01.00 
 

Roboty rozbiórkowe 
 

45111100-9 
 

 

17 –21 

 

3. 
 

 

B.02.01.00 
 

Roboty murarskie 
 

45262500-6 
 

 

22 – 30 

 

4. 
 

 

B.03.01.00 
 

Instalowanie ścianek działowych z płyt GK 
 

 

45421141-4 
 

31 – 37 

 

5. 
 

 

B.04.01.00 
 

Instalowanie sufitów podwieszonych 

 

45421146-9 
 

38 – 44 

 

6. 
 

 

B.05.01.00 
 

Stolarka okienna i drzwiowa 

 

45420000-7  

 

45 – 53 

 

7. 
 

 

B.06.01.00 
 

Roboty tynkarskie 
 

45410000-4 
 

54 – 60 

 

8. 
 

 

B.07.01.00 
 

Roboty malarskie 
 

45442100-8 
 

 

61 – 72 

 

9. 
 

 

B.08.01.00 
 

Podkłady i posadzki 

 

45430000-0 
 

 

73 – 82 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla po-
szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Do-
raźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 

1.2.     Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań poda-
nych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i kon-
strukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych reali-
zowanych ze środków pozabudŜetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych). 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  w ni-
niejszym opracowaniu:. 

− B.00.00.00 ST   – Ogólna specyfikacja techniczna       –    B.08.01.00 SST –  Podkłady i posadzki 
− B.01.01.00 SST –  Roboty rozbiórkowe     
− B.02.01.00 SST –  Roboty murarskie 
− B.03.01.00 SST –  Instalowanie ścianek działowych 
− B.04.01.00 SST –  Instalowanie sufitów podwieszonych     
− B.05.01.00 SST –  Stolarka okienna i drzwiowa     
− B.06.01.00 SST –  Roboty tynkarskie     
− B.07.01.00 SST –  Roboty malarskie     

1.4.    Określenia podstawowe 
 Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.   obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c) obiekt malej architektury; 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-

dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budy-

nek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ 
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni cał-
kowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku 

1.4.4. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoją-
ce maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, kon-
strukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle spor-
towe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemy-
słowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, dra-

binki, śmietniki. 
1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesie-
nia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzel-
nice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneu-
matyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

1.4.7. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.4.9. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budow-
lanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

1.4.10 urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłą-
cza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

1.4.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, ry-
sunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realiza-
cji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16.  terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
głych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego 
1.4.17.  aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie 
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1.4.18.  właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 

1.4.19.  wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową  

1.4.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póŜn. zm.) 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowla-
nym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu 

1.4.22.  opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 

1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przezna-
czoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu 

1.4.24. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robo-
tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpo-
wiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z po-
numerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w for-
mie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlega-
ją potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodza-
jów prowadzonych robót 

1.4.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tole-
rancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwią-
zanych z prowadzeniem budowy 

1.4.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem doku-
mentacji projektowej 

1.4.32. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pier-
wotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji 

1.4.34. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-
nych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póŜn. zm.) 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i prak-
tykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzą-
dzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu 
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1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglą-
dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze-
gółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzu-
pełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpo-
rządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiają-
cych z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Pol-
skie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43.  Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełno-
mocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na do-
kumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜno-
ści w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i po-
prawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone ma-
teriały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji pro-
jektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ra-
mach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie 
będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
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budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymy-
wać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i in-
nych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włą-
czony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-
dzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6.     Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepi-
sami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowied-
nimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable ftp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zaintereso-
wanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego dzia-
łania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie po-
wiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpo-
wiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.      MATERIAŁY   
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wy-
dobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia cią-
głych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny speł-
niać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-
riałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoŜa. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i ja-
kiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wyko-
pów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy za-
sypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wyko-
pów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z te-
renu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzy-
ko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Przechowywanie i składowanie materiałów - wy-
konawca 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 do-
stępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokali-
zowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów mate-
riałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.      SPRZĘT   
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, pro-
gramie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 

4.      TRANSPORT    
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.   Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i gra-
ficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2.  Odpowiedzialność wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wy-
maganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wy-
konawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyko-
nywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. 

5.2.4.  Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie póź-
niej niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z do-
kumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych ro-
bót, 

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub la-
boratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wy-
ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spo-
sób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posaŜeniem 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 i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania miesza-
nek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca bę-
dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-
dzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapew-
nić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materia-
łów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
staną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

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

6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspek-
tora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontro-
li, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostar-
czonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przepro-
wadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteria-
mi technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-
ściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98),, 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-
niczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są ob-
jęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia do-
starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane pn .iadać te dokumenty, określające 
w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą od-
rzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 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 opa-
trzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w 
szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 robo-

tach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-

wej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na  SPZOZ Pomoc Doraźna, pl. StraŜacki nr 8, 57-220 Ziębice 

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza nr 11,  57-200 Ząbkowice Śląskie  
 

 strona nr 13 
 

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inŜ. GRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 074 815-24-65 

 

− 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 przedłoŜone Inspek-
torowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dzien-
nika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako-
ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. do 6.7.3., następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nad-
zoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7.      OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projek-
tową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną popra-
wione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z czę-
stością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w doku-
mentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜe-
li urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świa-
dectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.   Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych ro-
bót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak-
cie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podsta-
wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego ro-
bót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w ter-
minie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru za-
kończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projek-
tową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wy-
znaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstruk-
cyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastę-
pujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i progra-

mem zapewnienia jakości (PZJ), 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefo-

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



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na  SPZOZ Pomoc Doraźna, pl. StraŜacki nr 8, 57-220 Ziębice 

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza nr 11,  57-200 Ząbkowice Śląskie  
 

 strona nr 15 
 

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inŜ. GRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 074 815-24-65 

 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.   Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i okresie gwarancyjnym. Odbiór po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy). 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosz-
torysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i bada-
nia składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ce-
ny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami pro-
jektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspek-
torowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty, dzierŜawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 
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− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 

− Ustawa z dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 

10.2. Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Oz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, za-
kresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

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

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

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklaro-
wania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiają-
cego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3.       Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, li, III, IV, V) Ar-

kady, Warszawa 1989-1990. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-

szawa 2003. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Roboty w zakresie rozbiórek 
Kod CPV 45111100-9 

 
 

Roboty w zakresie usuwania gruzu 
Kod CPV 45111220-6 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.01.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania 
części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytko-
wania części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 

− Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 
− Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie  cementowo-wapiennej 

dla otworów drzwiowych  
− Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  
− Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych okiennych 1,18x1,50  
− Wykucie z muru podokienników wewnętrznych z lastryko 
− Wykucie z muru podokienników zewnętrznych z płytek klinkierowych 
− ObniŜenie otworów okiennych (do wysokości 90 cm od posadzki) poprzez rozebranie ściany ze-

wnętrznej warstwowej z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
− Wycięcie - demontaŜ rury stalowej (do zjeŜdŜania straŜaków) o śr. 150 mm 
− Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych jakie 

występują przy realizacji umowy. 
− Uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych z wywozem materiałów z rozbiórki i ich zago-

spodarowanie 
− Urządzenie placu budowy,  
− Przywrócenie zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów, do stanu pierwotnego,  
− Zabezpieczenie robót pod względem bhp. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a takŜe za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia.  

1.4.    Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.4.1. Określenia dodatkowe 
− zagospodarowanie terenu budowy - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składo-
wisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewo-
dów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, 
z uwzględnieniem warunków usytuowania i uŜytkowania istniejących i projektowanych obiektów; 

− plan bioz - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót bu-
dowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256); 

− strefa niebezpieczna - rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w którym występują za-
groŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzi; 

− instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - rozumie się przez to sposób zapo-
biegania zagroŜeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 
21a,  ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z 
późn. zm.3)), oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagroŜeń; 

− rusztowanie robocze - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, tymczasową, z której mogą 
być wykonywane prace na wysokości, słuŜącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 

− rusztowanie ochronne - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, tymczasową, słuŜącą do za-
bezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów; 

− rusztowanie systemowe - rozumie się przez to konstrukcję budowlaną, tymczasową, w której wy-
miary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, 
słuŜącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5.  

1.5.1.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonywania robót rozbiórkowych 
a) Elementy robót rozbiórkowych powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Dla robót określonych wg B.01.01.00 materiały nie występują.  
2.2.    Wymagania szczegółowe 

Ewentualne zastosowane materiały pomocnicze wg ogólnych wymagań dotyczących zastosowanych ma-
teriałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w 
SST - B.01.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót 
rozbiórkowych. Zastosowane rodzaje sprzętu uŜywanego do robót rozbiórkowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej 
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub na-
rządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez in-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewoŜące materiały rozbiórkowe muszą spełniać wymaga-
nia dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystoso-
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wane do transportu materiałów rozbiórkowych gruzu oraz  innych elementów. W czasie transportu naleŜy 
zabezpieczyć przewoŜone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów rozbiórkowych 
Do wywoŜenia gruzu stosuje się środki transportowe uŜywane powszechnie przy robotach budowlanych. 
Wykonawca zapewnia wywóz i zagospodarowanie materiałów z rozbiórki we własnym zakresie. 
Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego moŜe być stosowany: 

− transport ręczny; 
− transport mechaniczny. 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. 

5.2.    Wymagania szczegółowe. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, dokładnie przestrzegając 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z dnia 19.03.2003 r.) 

5.2.2. Podstawowe warunki przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
Podstawowe warunki jakich naleŜy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek: 

− gruz i materiały drobne nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz; 
− wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk mate-

riałów nadających się do ponownego uŜycia; 
5.2.3.  Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych.  

a) W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowania ogólne obowiązujące przepisy bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.  

b) Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.  
− robotnicy przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzieŜ ochronną i urzą-

dzenia ochronne jak kaski, rękawice, okulary ochronne a narzędzia ręczne powinny być mocno 
osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.  

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

7.      OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: 

a) rozbiórka  ścianek działowych       – m2 
b) wykucia otworów w murach       – m3 
c) wykucia ościeŜnic z murów       – szt 
d) wywiezienie gruzu        – m3 

Dodatkowo do obmiarów robót rozbiórkowych  naleŜy stosować zasady i jednostki obmiarowe  ujęte w 
Obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 4-01 i KNR 4-04 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót rozbiórkowych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 8. 

8.1.    Wymagania szczegółowe 
Wszystkie roboty rozbiórkowe objęte SST 01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
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Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty rozbiórkowe będzie dokonane 
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych 
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− BN-70/9082-01. – Wytyczne ogólne projektowania i wykonania 
− PN-75/D-9600. – Tarcica ogólnego przeznaczenia 
− PN-71/B-10080  – Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
− PN-M-42250/1998 – Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. nr 26 poz. 313 z dnia 10 
kwietnia 2000 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z dnia  29 września 2003 r.) 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
− Projekt budowlany  
− Przedmiar robót rozbiórkowych do projektu  
− Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji – J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 

rok. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.02.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót murarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania 
części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie robót murarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania 
części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. Usta-
lenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
− Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 
− Okładanie (szpaldowanie) belek stalowych nadproŜa cegłami 
− Umocowanie siatki „Rabitza” na stopkach belek 
− Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla obsadzenia 2 

belek stalowych nad kanałem samochodowym wraz z dostarczeniem i obsadzeniem belek  
− Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych Ŝebrowanych o ∅ 8 mm - płyta pokrywy kana-

łu samochodowego wraz ze zbrojeniem 
− Ściany wewnętrzne ogniowe o wysokości 4,05 m z bloczków z betonu komórkowego gr.24cm  
− Zamurowanie otworu po drzwiach wejściowych do wysokości 90 cm z bloczków i płytek z betonu 

komórkowego – ściana warstwowa  
− Obsadzenie podokienników wewnętrznych drewnianych  
− WyłoŜenie podokienników zewnętrznych kształtkami klinkierowymi 
− Zabetonowanie wgłębienia w posadzce przy rurze do zjeŜdŜania 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a takŜe za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia.  

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5.  
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2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.2.    Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Woda zarobowa do zapraw i betonu musi spełniać warunki określone w  PN-EN 1008:2004. Do przygo-

towania zapraw i betonu stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 10  wg PN-B 12050:1996. Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
Masa 3,3 - 4,0 kg. Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopusz-
czalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez 
całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych. Na-
siąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24 %. Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa. Gęstość pozorna 1,7-
1,9 kg/dm3 . Współczynnik przewodności cieplnej 0,52 - 0,56 W/mK. Odporność na działanie mrozu po 
25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu. Odporność na uderzenie 
powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996. Wymiary jak poz. 2.2.2. Masa 4,0 - 4,5 kg. Do-
puszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10 % ilości cegieł badanych. Nasiąkliwość nie po-
winna być większa od 16 %. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. Odporność na działanie mrozu jak dla 
cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 
na inne cegły. nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 
− 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
− 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
− 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 5. Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm. Masa 2,15 - 2,8 kg. Nasiąkli-
wość nie powinna być wyŜsza niŜ 22 %. Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa. Gęstość pozorna 1,3 
kg/dm3. Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach 
zamraŜania do – 15°C i odmraŜania – brak uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5. Bloczki z betonu komórkowego Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. Odmiany - 500. Beton komór-
kowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258. Współczynnik przewodzenia ciepła λ osiąga wartość 
0,10 W/m2 K. Bloczki naleŜy bezwzględnie chronić przed zawilgoceniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.6. NadproŜa prefabrykowane typu „L-19” - belki Ŝelbetowe w kształcie litery „L” o wysokości 19 cm. Beton 

do produkcji nadproŜy B20, zbrojenie ze stali 34GS. Rozpiętości od 120 cm do 270 cm. NadproŜa 
drzwiowe produkowane są w 3 długościach: 120, 150 i 180 cm, natomiast nadproŜa okienne w 6 długo-
ściach: 120, 150, 180, 210, 240 i 270 cm. Waga pojedynczej belki nadproŜowej wynosi odpowiednio 40, 
50, 60, 70, 80 i 90 kg.      

2.2.7. Stal dwuteowa Np. 140 mm (walcowana na gorąco) wg normy N-91/H-93407. Wymiary: wysokość – 140 
mm, szerokość stopki – 66 mm, grubość ścianki środkowej – 5,7 mm. CięŜar – 14,40 kG/m.  

2.2.8. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie.  

 

Bloczki z betonu komórkowego - odmiana 400, 500 i 600 
marka 
MPa 

masa elementu 
kg 

Nazwa 
elementu 

Typ długość 
+0,3cm 

szerokość 
+0,1cm 
-0,2cm  

wysokość 
+0,1cm 
-0,2cm  odm. 

400 
odm. 
500 

odm. 
600 

odm. 
400 

odm. 
500 

odm. 
600 

590/60 6,0 - 2;3;4 3-6 - 6,0 7,0 
590/80 8,0 - 2;3;4 3-6 - 8,0 9,5 Płytki 
590/120 

59,0 
12,0 

24,0 
- 2;3;4 3-6 - 12,0 14,5 

590/180 18,0 - 2;3;4 3-6 - 18,0 21,5 
590/240 24,0 - 2;3;4 3-6 - 24,0 28,5 
590/300 30,0 - 2;3;4 3-6 - 30,0 35,5 
590/360 36,0 2;3 2;3;4 3-6 29,0 36,0 42,5 

Bloczki 

590/420 

59,0 

 

24,0 

2;3 2;3;4 - 34,0 42,0 - 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:   ciasto wapienne:          piasek 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 

cement: wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:   ciasto wapienne:           piasek 
       1 : 0,3 : 4 
       1 : 0,5 : 4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:   piasek 
      1 : 0,3 : 4 
      1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo - 
wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy 
nie będzie niŜsza niŜ +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho- gaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objęto-
ściowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

2.2.9. Kształtki klinkierowe – zewnętrzne zaokienne z kapinosem do wyłoŜenie podokienników zewnętrznych. 
2.2.10.Podokienniki – drewniane szerokości 25 cm i długości 120 cm. Grubość elementu 4 cm wykonane z 

drewna lub płyty laminowanej drewnopodobnej.  
2.3.    Składowanie materiałów  
2.3.1. Cegła ceramiczna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowied-

nimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania powinny 
być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w 
jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone 
jedne na drugich maksymalnie w  3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy skła-
dowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.  

2.3.2. Kruszywo i piasek. Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób za-
bezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami.  

2.3.3. Cement. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu workowanego - składy 
otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami), magazyny 
zamknięte (budynek o szczelnym dachu i ścianach), dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub 
betonowe. W kaŜdym ze zbiorników naleŜy przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzące 
od jednego dostawcy (producenta). 

2.3.4. Bloczki z betonu komórkowego Składowane bloczki naleŜy zabezpieczyć zarówno przed uszkodzeniem 
jak i zawilgoceniem. Jeśli elementy nie są na paletach ofoliowanych naleŜy zabezpieczyć je przed podcią-
ganiem wody od dołu składając je na podkładach izolujących od gruntu, a od góry zabezpieczyć przed 
opadami atmosferycznymi folią. Przy ręcznym składowaniu elementów drobnowymiarowych (bloczek 24 
cm) liczba warstw nie powinna przekraczać ośmiu, przy czym warstwy powinny się krzyŜować. Bloczki 
układane na paletach wymagają rozładunku mechanicznego i ustawienia maksymalnie po dwie palety w 
pionie na, równym i twardym podłoŜu.  

2.4.   Badania materiałów na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stoso-
wania. KaŜda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Ma-
teriały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 

3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  
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Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w 
SST - B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót 
murarskich. Zastosowane rodzaje sprzętu uŜywanego do robót murarskich powinny odpowiadać wyma-
ganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dzie-
dzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzą-
dzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspek-
tora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewoŜące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu naleŜy zabezpie-
czyć przewoŜone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów do robót murarskich 
4.3.1.  Transport cegieł ceramicznych. Cegły ceramiczne mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu 

w jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środku transportu samo-
chodowego w jednej warstwie. Cegłę transportowaną luzem musi być układana ściśle jedna obok drugiej, 
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie moŜe przekroczyć 
wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warun-
kiem stosowania opinek z taśmy stalowej. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych po-
winien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu sprzętu 
pomocniczego.   

4.3.2  Transport kruszyw i pisku. Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu w sposób 
zabezpieczający ją przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposób transportu, zabezpie-
czenia wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN–67/6747-14.   

4.3.3. Transport cementu.. Transport cementu powinien być zgodne z BN–88/6731-08. 
4.3.4. Transport bloczków z betonu komórkowego. Bloczki z betonu komórkowego mogą być przewoŜone do-

wolnym środkiem transportu w jednostkach ładunkowych ofoliowanych lub luzem. Jednostki ładunkowe 
naleŜy układać na środku transportu samochodowego w jednej warstwie. Bloczki transportowane luzem 
muszą być układana ściśle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka trans-
portu. Wysokość ładunku nie moŜe przekroczyć wysokości burt. Bloczki luzem muszą być zabezpieczone 
Przed zamoknięciem. Załadunek i wyładunek bloczków w jednostkach ładunkowych powinien się odby-
wać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy, chwytakowy. Za-
ładunek i wyładunek wyrobów luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu sprzętu pomocniczego.   

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środ-
ków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów kon-
strukcji. 

5.2.    Wymagania ogólne przy wykonywaniu murów ceramicznych 
− Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pio-

nu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
− W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły na-

leŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych.  
− Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wy-

konanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
− Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 

zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
− Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
− Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
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− W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą).  

− Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdję-
ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2.1. Mury z cegły pełnej. Spoiny poziome w murach ceglanych grubości –   12 mm, przy czym maksymalna 
grubość nie powinna przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm, spoiny pionowe –   10 mm, przy czym 
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny   powinny  być  
dokładnie   wypełnione  zaprawą.   W   ścianach  przewidzianych  do tynkowania nie naleŜy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 -10 mm. Liczba cegieł uŜytych w połówkach 
do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15 % całkowitej liczby cegieł. Połączenie murów sty-
kających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się więcej niŜ o 5 mm na-
leŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2.2. Mury z cegły dziurawki. Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak 
mury z cegły pełnej. W naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 
naleŜy stosować normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły 
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.2.3. Ściany warstwowe. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 
5.2.1. z wmontowaniem w co 5 - 6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8 - 1,0 m. Kotwy naleŜy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakie-
rem bitumiczno-epoksydowym. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania 
wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. Zewnętrzne części ścian warstwo-
wych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawi-
dłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek pozio-
mych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy do-
puszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

5.3.    Wymagania ogólne przy wykonywaniu murów z betonu komórkowego 
− Minimalna wysokość fundamentu na którym rozpoczynamy murowanie - 50 cm nad terenem 
− Konieczna pozioma izolacja przeciwwilgociowa pomiędzy fundamentem a ścianą z betonu komór-

kowego z folii fundamentowej lub podwójnej warstwy papy na lepiku 
− Pierwszą warstwę naleŜy ułoŜyć szczególnie starannie, gdyŜ jest ona decydująca dla jakości na-

stępnych warstw muru. 
− Spoiny pionowe w sąsiednich warstwach powinny być przesunięte względem siebie o min. 10 cm 
− Do korygowania ułoŜenia bloczka naleŜy uŜywać młotka gumowego. 
− Ściany powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 

5.3.1. Mury z bloczków na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapiennej. Murowanie na zaprawie tradycyjnej 
polega na rozprowadzeniu zaprawy poziomo, ułoŜeniu na niej bloczków w odstępach i wypełnieniu nią 
powstałej szczeliny pionowej. NaleŜy zwrócić uwagę aby uŜyta zaprawa posiadała odpowiednią wytrzy-
małość i konsystencję. Na zaprawie cementowo-wapiennej nie naleŜy murować ścian jednorodnych ze-
wnętrznych. Beton komórkowy posiada znacznie wyŜszą izolacyjność cieplną i w miejscach spoin mogą 
powstać mostki termiczne które doprowadzą do przemarzania spoin .ObniŜa to izolacyjność całej ściany. 
Zaprawy cementowo-wapienne moŜna stosować do murowania ścian zewnętrznych - dwu i trójwarstwo-
wych z warstwą izolacji termicznej oraz do murowania ścian wewnętrznych. 
UWAGI 

− grubość spoin nie powinna przekraczać 15 mm 
− ściana osłonowa w ścianie trójwarstwowej wiązana ze ścianą konstrukcyjną kotwami w co 2 war-

stwie w rozstawie co 60 - 70 cm 
− niedopuszczenie do zawilgocenia warstwy izolacyjnej w trakcie murowania - szczególnie waŜne 

przy stosowaniu jako izolacji wełny mineralnej lub szklanej 
− przygotowanie elementów przewiązujących prostopadłe ściany wewnętrzne nośne lub działowe. 

(trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2 warstwie) 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.     Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na  SPZOZ Pomoc Doraźna, pl. StraŜacki nr 8, 57-220 Ziębice 

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza nr 11,  57-200 Ząbkowice Śląskie  
 

 strona nr 28 
 

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inŜ. GRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 074 815-24-65 

 

6.2.1.  Kontrola jakości - Materiały ceramiczne. Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: –   wymiarów i kształtu cegły, 
–     liczby szczerb i pęknięć, 
–     odporności na uderzenia, 
–     przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom labo-
ratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2.2.  Kontrola jakości – Zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontro-
lować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2.3. Kontrola jakości – Mury z bloczków. Przy odbiorze bloczków naleŜy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: –   wymiarów i kształtu bloczka, 
–     liczby szczerb i pęknięć, 
–     odporności na uderzenia, 

6.2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli: 
 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.    OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
Dodatkowo do obmiarów robót murarskich naleŜy stosować zasady i jednostki obmiarowe  ujęte w Obo-
wiązujących katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR -W2-02 i KNR 4-01. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – 
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w od-

Dopuszczalne odchyłki [mm]  
Rodzaj odchyłek 

 
mury spoinowane  mury nie spoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:  
– na 1 metrze długości  
– na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

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

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

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

 
1 
15 

 
2 
30 

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

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 

– do 100 cm                szerokość 
                                    wysokość  
– ponad 100 cm 

                                       szerokość 
                                       wysokość 

 
 

+6, –3  
+15, –1 

 
+10, –5  
+15, –10 

 
 

+6, –3 
 +15, –10 

 
+10, –5 

 +15, –10 
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niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obo-
wiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończenio-
wych. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy,  
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów,  
− wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2.1  Dokładność wykonania robót murowych.  
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. Grubość murów – w stanie 
surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań 
dokumentacji naleŜy przyjmować w zaleŜności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących 
zasad: 
− dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek 

powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły uŜytej do da-
nego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (bloczka) 

8.2.2.  Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B - 10020. Dotyczą 
one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyŜej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ 
lub 1 cegły - tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu. 

8.2.3. Odbiór wbudowanych ościeŜnic drzwiowych. 
Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeŜnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niŜ 2 
mm na 1m i nie większe niŜ 3 mm na całej długości stojaka lub nadproŜa ościeŜnicy. Największe dopusz-
czalne zwichrowanie ościeŜnicy z płaszczyzny pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty murarskie dokonane zgodnie z 
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek 
obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
–    dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
–    wykonanie ścian, naroŜy, otworów w murach 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
− PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle. 
− PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
− PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 
− PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
− PN-81/B-30003  Cement murarski 15 
− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
− PN-86/B-30020  Wapno 
− PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wy-

magania. 
− PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
− PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1, wydanie Arkady – 1990 rok. 
− Projekt budowlany  
− WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru ścianek z płyt GK, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania 
części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie ścianek z płyt GK, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania 
części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. Usta-
lenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 

− Zabudowa przestrzeni nad oknami z płyt gipsowo - kartonowych (od wewnątrz) A - standard (dawna 
nazwa GKB) Ściana podwójnych rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 
50 – 101 

− Zabudowa przestrzeni nad oknami - okładziny zewnętrzne z płyt cementowych Powerpanel HD na wy-
konanych rusztach metalowych 

− Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych H2 - impregnowana (dawna nazwa GKBI) na rusz-
tach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101  

− Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych H2 - impregnowana (dawna nazwa GKBI) na rusz-
tach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101  

− Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych A - standard (dawna nazwa GKB) na rusztach me-
talowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101  

− Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych A - standard (dawna nazwa GKB) na wykonanych rusztach 
metalowych do 3,0 m  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a takŜe za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia.  

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5.  
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2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.2.    Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Płyty cementowe FERMACELL Powerpanel HD wyrób posiada Niemiecką Aprobatę Techniczną: Z-9.1-

510, Polska Aprobata Techniczna ITB w toku., grubość płyty – 15 mm, cięŜar płyt około 16,50 kg/m2  do 
stosowania na zewnątrz - warstwowe z lekkimi dodatkami zbrojonymi włóknem szklanym. Ze względu 
na skład mineralny płyty (cement, pianka szklana, włókno szklane) te są zaszeregowane do klasy materia-
łów budowlanych A1 niepalne. Jednocześnie płyty cementowo - włóknowe zapewniają trwale skuteczne 
zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi po bezpośrednim nałoŜeniu systemowej wyprawy 
tynkowej. 

2.2.2. Materiały pomocnicze do płyt  FERMACELL Powerpanel HD 
− taśma wzmacniająca FERMACELL HD 
− klej zabezpieczający FERMACELL HD 
− siatka wzmacniająca FERMACELL HD 
− lekka wyprawa tynkowa FERMACELL HD 
− blachowkręty, kołki rozporowe - mocujace 

2.2.3.  Płyty gipsowo-kartonowe Lafarge Nida Gips, zgodne z normą PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i 
normą B 3410. Zgodnie z normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 naleŜą one do klasy materiałów bu-
dowlanych niepalnych. 
Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmienia się (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo 
rodzajów płyt. Zostaną wprowadzone następujące typy płyt: 
A – standardowa płyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niŜ 70%,   

wcześniej określana jako GKB (wg PN-B-79405:1997); 
H2 – płyta impregnowana o podwyŜszonej odporności na działanie wilgoci (płyta GKBI). Karton na tej 

płycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski); 
 F – ogniochronna płyta (GKF) przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod względem 

odporności ogniowej (zawiera dodatek włókien szklanych w rdzeniu gipsowym); 
FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), łącząca cechy płyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI). 

2.2.4. Profile systemowe w suchej zabudowie. Profile stalowe to kształtowniki produkowane na profilarkach 
rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco. PoniewaŜ 
jedną z cech gipsu jest jego kwaśny odczyn, konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-
kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez naniesienie warstwy cynku.   
Profile moŜna podzielić na trzy grupy:  
− profile ścienne przeznaczone do wykonywania lekkich ścian działowych; pionowe CW 50; CW 75; CW 

100, poziome UW 50; UW 75; UW 100, 
− profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych; CD 60, UD 27 
− profile przyościeŜnicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wy-

konywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach; UA 50; UA 75; UA 100.  
2.2.5. Materiały pomocnicze do płyt GK 

− taśma spoinowa 
− kleje zabezpieczające 
− siatka wzmacniająca  
− gips szpachlowy 
− blachowkręty, kołki rozporowe - mocujące 

2.2.6. Płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL  - produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 13162:2002, posiada-
jący Certyfikat CE 1390-CPD-0017/04/P oraz EC Deklaracja Zgodności Nr Cig 00006. parametry pod-
stawowe współczynnik przewodzenia ciepła λD - 0,036 W/mK, obciąŜenie charakterystyczne cięŜarem 
własnym 0,50 kN/m3, klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 - A1 - wyrób niepalny. Wymiary 
1000x600x100 mm – opór cieplny 2,75 RD m2K/W. 

2.5.    Składowanie materiałów  
2.5.1.  Płyty cementowe FERMACELL Powerpanel HD. Podczas składowania płyt naleŜy zwracać uwagę na to, 

aby nie uszkodzić naroŜy i krawędzi. Płyty muszą być składowane na płaskim podłoŜu (palecie) lub na kan-
tówkach rozmieszczonych co 50 cm. Materiały pomocnicze  naleŜy przechowywać w suchych i zabezpieczo-
nych pomieszczeniach. 

2.5.2.  Płyty gipsowo-kartonowe Lafarge Nida Gips. Podczas składowania płyt naleŜy zwracać uwag« na to, aby nie 
uszkodzić naroŜy i krawędzi. Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) moŜe prowadzić do od-
kształceń, które utrudniają prawidłowy montaŜ i prowadzą do powstania usterek. W celu zapobiegnięcia ewen-
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tualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe Lafarge Nida Gips muszą 
być składowane na płaskim podłoŜu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. Płyty i akcesoria 
powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty wilgotne naleŜy suszyć poje-
dynczo ułoŜone na płaskim podłoŜu. Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) naleŜy prze-
chowywać w suchych pomieszczeniach. 

2.5.3. Płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL  zapakowane w systemie Rockpak zabezpieczone foliowymi 
banderolami, dodatkowo wzmocnione zewnętrznym kapturem z folii być bezpiecznie składowane na ze-
wnątrz. Płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL – luzem muszą być składowane w zabezpieczonych po-
mieszczeniach zamkniętych.  

2.6.   Badania materiałów na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stoso-
wania. KaŜda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.. 

3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w 
SST - B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania ścia-
nek działowych z płyt GK w szczególności elektronarzędziami (wiertarki, piły, szlifierki) i drobnym 
sprzętem budowlanym. Zastosowane rodzaje sprzętu uŜywanego do robót murarskich powinny odpowia-
dać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkret-
nej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez in-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewoŜące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu naleŜy zabezpie-
czyć przewoŜone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów. 
4.3.1.  Płyty cementowe FERMACELL Powerpanel HD naleŜy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić 

za pomocą odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu 
cięŜkich pakietów płyt). Środki transportowe dowolne, płyty przewoŜone na paletach na płask. Załadunek i 
wyładunek płyt w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń 
wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek płytluzem powi-
nien odbywać się ręcznie. 

4.3.2.  Płyty gipsowo-kartonowe Lafarge Nida Gips naleŜy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić 
za pomocą odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu 
cięŜkich pakietów płyt). Środki transportowe dowolne – zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, pły-
ty przewoŜone na paletach na płask. Załadunek i wyładunek płyt w jednostkach ładunkowych powinien się 
odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy widłowy lub chwyta-
kowy. Załadunek i wyładunek płyt luzem powinien odbywać się ręcznie. 

4.3.3. Płyty z wełny mineralnej ROCKWOOL  zapakowane w systemie Rockpak zabezpieczone foliowymi 
banderolami Środki transportowe dowolne. 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środ-
ków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów kon-
strukcji. 

5.2.     Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót z prefabrykatów gipsowych 
− Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłoŜu.  
− Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłuŜną poziomo.  
− Pomieszczenie moŜe być wyłoŜone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
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− Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antyko-
rozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.  

− Cięcie płyt: za pomocą noŜa zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po zała-
maniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt naleŜy uwaŜać, aby nie przygotować 
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

− Po montaŜu systemy z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. 
5.2.1. Ścianki działowe i obudowy z GK  

Zakres robót przygotowawczych 
− wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
− wytrasowanie miejsc montaŜu obudów 
Zakres i kolejność wykonywania robót zasadniczych 
Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profi-
le "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy 
niŜ połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Profile C 
wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich połoŜenia; profil C jest przesuwany 
dopiero w odpowiednie miejsce po przyłoŜeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów 
rusztu. Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, Ŝe rozstaw przemnoŜony przez liczbę 
całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej 
ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocz-
nych) naleŜy podłoŜyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te 
przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montaŜu. Profile 
C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi noŜycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. 
Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. W ścianach z płyt 
gipsowo-kartonowych ościeŜnice naleŜy montować na etapie wykonywania rusztu. MoŜna stosować 
ościeŜnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka 
ościeŜnicy do grubości ściany. Słupki przy ościeŜnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy 
o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. SłuŜą do tego specjalne ką-
towniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. Przy wznoszeniu ścian o 
wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków przy ościeŜnico-
wych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeŜnicą musi być wstawiony odcinek profilu 
"U" łączący słupki przy ościeŜnicowe, tworząc rodzaj nadproŜa. Między płytami nie powinna pozostawać 
zbyt duŜa szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową. Płyty powinny być ustawiane pio-
nowo i przykręcane do profili pionowych. Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawa-
łek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wy-
padały w jednej linii. Nie moŜna łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte 
od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podło-
gi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych, 
cięŜaru własnego i zmian wilgotności. Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-
25 cm, regulując ustawienie słupków. UłoŜyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, 
aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niŜ szerokość profili rusztu). 
Po ułoŜeniu wełny naleŜy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie 
wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 

5.2.2  Obudowy z GK - zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych typu U lub listew drewnianych 
do elementów konstrukcyjnych. Zamocowanie kształtowników profilowanych typu C. Przymocowanie 
płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 

5.2.3. Ścianki i obudowy z płyty cementowe FERMACELL Powerpanel HD – kolejność i sposób wykonania 
analogicznie jak w poz. 5.2.1 i 5.2.2. 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00. 

6.2.1. Badania w czasie wykonywania robót. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych po-
winna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt, 
− naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
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− wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo - kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

7.    OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 ścianki o odpowiedniej grubości, lub 1 m2 obłoŜenia powierzchni 
płytami GK. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
Dodatkowo do obmiarów robót murarskich naleŜy stosować zasady i jednostki obmiarowe  ujęte w Obo-
wiązujących katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR -W2-02 i KNR 4-01. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – 
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obo-
wiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
8.2.1. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 

gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe oczyścić i umyć wodą 

8.2.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki 

8.2.3. Wymagania przy odbiorze. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzi-
nowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonywaniu robót z prefabrykatów gip-
sowych sprawdzeniu podlega: 
− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
− wichrowatość powierzchni.  
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylania 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Kra-
wędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania po-
wierzchni i krawędzi naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością 
do 0,5 mm.  
Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie pow. od 
płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

 
pionowego 

 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

Nie większa niŜ 2 mm 
i w liczbie nie 
większej niŜ 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o dł. 2mb 

Nie większe niŜ 1,5 mm 
na 1mb i ogółem nie 
więcej niŜ 3mm w pom. 
do wys. 3,5 m oraz nie 
więcej niŜ 4 mm w pom. 
powyŜej 3,5 m 

Nie większe niŜ 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 
niŜ 3 mm na całej pow. 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

 
  
Nie większe niŜ 2mm 
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9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
9.2.1. Podstawą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty dokonane zgodnie z 

ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek 
obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
o dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

o dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach z kształtowników metalowych 
− przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowa-

niem, (czynności wykończeniowe): 
− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
− szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
− zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
− szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

− PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
− PN-75/B-23100 Materiały  do  izolacji  cieplnej  z  włókien  nieorganicznych.  Wełna mineralna. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
− PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przy-

datności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
− PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Projekt budowlany  
− Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
− podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 

73, 28-400 Pińczów. 
− Informator  - Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” –  wydanie IV – 

Kraków 1996 r. 
− WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na  SPZOZ Pomoc Doraźna, pl. StraŜacki nr 8, 57-220 Ziębice 

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza nr 11,  57-200 Ząbkowice Śląskie  
 

 strona nr 38 
 

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inŜ. GRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 074 815-24-65 

 

                       

 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

SUFITY PODWIESZONE  
 

 
 
 

 
 

Instalowanie sufitów podwieszonych 
Kod CPV 45421146-9  

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 04.01.00 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na  SPZOZ Pomoc Doraźna, pl. StraŜacki nr 8, 57-220 Ziębice 

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza nr 11,  57-200 Ząbkowice Śląskie  
 

 strona nr 39 
 

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inŜ. GRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 074 815-24-65 

 

SPIS TREŚCI 
1.      WSTĘP          strona – 39 

1.1. Przedmiot ST         strona – 39 
1.2. Zakres stosowania ST        strona – 39  
1.3. Zakres robót objętych ST       strona – 39  
1.4. Określenia podstawowe       strona – 39  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót      strona – 39  

2.      MATERIAŁY         strona – 39 
3.      SPRZĘT          strona – 40 
4.      TRANSPORT          strona – 41 
5.      WYKONANIE ROBÓT        strona – 41 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT       strona – 42 
7.      OBMIAR ROBÓT        strona – 42 
8.      ODBIÓR ROBÓT       strona – 42 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI      strona – 43 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE      strona – 43 

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.04.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania sufi-
tów podwieszonych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania części 
budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Zakres robót tj. wykonanie sufitów podwieszonych w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania 
części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. Usta-
lenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
− Sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 

Thermatex AMF Hygena z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 
− Sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 

Thermatex AMF Feingelocht z zastosowaniem profili popranych o dług. 60 cm 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a takŜe za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia.  

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5.  

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.2.    Wymagania szczegółowe 
2.2.1.  Płyty z włókien mineralnych Thermatex AMF - płyty są wykonane z włókien mineralnych z domieszką 

wypełniaczy i sa spojone specjalnymi środkami wiąŜącymi. śaden z zastosowanych komponentów nie 
jest toksyczny. Płyty zawierają ponad 90 % włókien mineralnych, jednak nie ma wśród nich azbestu.   
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2.2.2.  Płyty z włókien mineralnych Thermatex AMF  Hygena VT – wymiary 600 x 600 mm, grubość 15 mm, 
sufitowa opracowana do pomieszczeń, w których muszą być spełnione szczególnie wysokie wymagania 
higieniczne. Powłoka bakteriobójcza i grzybostatyczna zapewnia długotrwałą izolację uniemoŜliwiającą 
rozwój grzybów i bakterii w szpitalach, sklepach spoŜywczych, laboratoriach oraz pomieszczeniach zwią-
zanych z farmaceutyką. Systemy sufitowe spełniające najwyŜsze wymagania higieniczne, są dostosowane 
do wymagań pomieszczeń czystych oraz klas czystości (Cleanroom), wyspecyfikowanych w DIN EN ISO 
14644-1, VDI 2083 arkusz 1. Producent: AMF Mineralplatten (Niemcy); ISO 9001, ITB: AT-15-
(4300/2000, 4498/2000, 4894/2001, 5119/2001); 

 
Nazwa 

Produktu  
Typ 

krawę-
dzi  

 
Grubość 

[mm]  

 
Wymiary [mm]  

 
Informacje dodatkowe 

 
 
SK, VT, 
GN, 
AW/GN 
 

 
 
 

15 
 

 
600 x 600  
625 x 625 
1200 x 600   
1250 x 625 

 

 
 
 
 
 
HYGENA 
  

SK, VT, 
GN, 
AW/GN 

 
 

19 

 
600  x600 
625 x 625  
1200 x 600 
1250 x 625 

płyta sufitowa specjalna do pomieszczeń, w 
których spełnione muszą być szczególnie 
wysokie wymagania higieniczne. Bakterio-
bójcza i grzybostatyczna powłoka zapewnia 
w szpitalach, sklepach spoŜywczych, labo-
ratoriach oraz pomieszczeniach związanych 
z farmaceutyką długotrwałą izolację unie-
moŜliwiającą rozwój grzybów i bakterii. 
MoŜna je łączyć ze wszystkimi sprawdzo-
nymi konstrukcjami sufitów i są dostępne 
we wszystkich wzorach powierzchni AMF 
dla płyt z wełny mineralnej 

 
2.2.3. Płyty z włókien mineralnych Thermatex AMF  FEINGELOCHT VT – wymiary 600 x 600 mm, grubość 

15 mm, odporna na wilgoć, dobrze pochłaniająca dźwięk. Producent: AMF Mineralplatten (Niemcy); ISO 
9001, ITB: AT-15-(4300/2000, 4498/2000, 4894/2001, 5119/2001); 

 

Nazwa  
Produktu  

Typ 
krawę-

dzi 

 
Grubość 

[mm]  

 
Wymiary [mm]  

 
Informacje dodatkowe 

 

SK, VT, 
GN, 
AW/GN 

 
15 

600 x 600  
625 x 625 
1200 x 600 
1250 x 625 

 
 
 
FEINGELOCHT  

 

SK, VT, 
GN, 
AW/GN 

 
19 

600  x600 
625 x 625  
1200 x 600 
1250 x 625 

 
płyta sufitowa płyta z nieregularną mi-
kroperforacją, dobrze pochłaniająca 
dźwięk; odporność na wilgoć do 95 % 
względnej wilgotności powietrza  

 

Rodzaje krawędzi dla płyt z włókien mineralnych Thermatex AMF 
− SK   krawędź prosta 
− VT   krawędź pogłębiona 
− GN   krawędź umoŜliwiająca ukrycie konstrukcji bez moŜliwości wyjęcia płyty 
− AW  krawędź pozwalająca na ukrycie konstrukcji z moŜliwością wyjęcia płyty 
Systemy montaŜu 
 

Nazwa systemu 
 

Opis Informacje ogólne 

 
System A 

System z konstrukcją niewi-
doczną 

profile ukryte, płyty bez moŜliwości wyjęcia, kra-
wędź GN lub płyty z moŜliwością wyjęcia, kra-
wędź AW/GN 

 
System B  

 
System odporny na uderzenia 
piłką 

system montaŜu zaprojektowany specjalnie dla 
płyt Fibracoustic; konstrukcja ukryta; płyty sufi-
towe są w prosty sposób przykręcane śrubami do 
konstrukcji; 

System C  System z konstrukcją widoczną profile o szerokości 15 lub 24 mm, płyty z moŜli-
wością wyjęcia, krawędź SK lub VT 
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System F  

 
 
System samonośny 

profile samonośne, profile poprzeczne widoczne 
lub niewidoczne, płyty bez moŜliwości wyjęcia, 
krawędź wzdłuŜna GN, czołowa SK lub VT; płyty 
z moŜliwością wyjęcia, krawędź wzdłuŜna AW lub 
VT, krawędź czołowa SK lub VT  

 
 
 
System I 

 
 
System równoległych profili 
nośnych 

szerokie profile równoległe BANDRASTER, 
profile główne o szerokości 15-150 mm, profile 
usztywniające widoczne lub niewidoczne; płyty 
bez moŜliwości wyjęcia, krawędź wzdłuŜna GN, 
czołowa SK lub VT; płyty z moŜliwością wyjęcia, 
krawędź wzdłuŜna AW lub VT lub SK, krawędź 
czołowa SK lub VT 

 
2.2.4. Konstrukcja ruszu – system C ( ruszt odsłonięty – płyty wyjmowane) elementy rusztu wykonane z kształ-

towników stalowych zabezpieczonych warstwa cynku. Płaszczyzny T profili oraz kątowników przyścien-
nych widoczne po zamontowaniu płytek są pokryte ponadto lakierem piecowym. Elementy sufitów pod-
wieszonych THERMATEX to: profil główny, profil poprzeczny, wieszak z elementem rozpręŜnym, pręt 
mocujący, spręŜyna przyścienna, klamerka do dociskania płyt oraz kątownik przyścienny.                                                         

2.5.    Składowanie materiałów  
2.5.1.  Płyty z włókien mineralnych Thermatex AMF - podczas składowania płyt naleŜy zwracać uwagę na to, aby 

nie uszkodzić naroŜy i krawędzi. Płyty muszą być składowane na płaskim podłoŜu (palecie). Płyty naleŜy prze-
chowywać w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach. 

2.5.2.  Elementy konstrukcji rusztu  i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycz-
nymi, naleŜy przechowywać w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach. 

2.6.   Badania materiałów na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stoso-
wania. KaŜda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.. 

3.      SPRZĘT   
3.1.    Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w 
SST - B.04.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania sufi-
tów podwieszonych w szczególności elektronarzędziami (wiertarki, piły, szlifierki) i drobnym sprzętem 
budowlanym. Zastosowane rodzaje sprzętu uŜywanego do wykonania sufitu podwieszonego powinny od-
powiadać wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w 
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, ma-
szyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zosta-
ną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewoŜące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu naleŜy zabezpie-
czyć przewoŜone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów. 
4.3.1.  Płyty z włókien mineralnych Thermatex AMF oraz elementy konstrukcji rusztu  i akcesoria – moŜna prze-

wozić dowolnymi środkami transportowym zabezpieczonymi przed wpływami atmosferycznymi.  
5.      WYKONANIE ROBÓT   

5.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środ-
ków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów kon-
strukcji. 

5.2.     Wymagania ogólne dotyczące wykonania sufitów podwieszonych 
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− Sufity montuje się po zakończeniu prac murarskich, gdy pomieszczenia zostały wysuszone, jak rów-
nieŜ gdy zostały wbudowane zaszklone okna i drzwi.  

5.2.1. Kolejność czynności przy montaŜu sufitów podwieszonych. 
MontaŜ sufitu rozpoczyna się od wytyczenia jego poziomu, rozplanowania siatki rusztu i następnie wytra-
sowania miejsc zamocowania wieszaków. W zaleŜności od rodzaju uŜytych elementów występują dwie 
wersje konstrukcji siatki rusztu (A i B) Wybór rodzaju siatki jest zwykle zdeterminowany kształtem po-
mieszczenia - np. korytarz będzie skłaniał do skorzystania z wersji B. Siatka rusztu moŜe powstać rów-
nieŜ jako wynik kombinacji obu wersji.  
 

                        
1. Profil główny 
2. Profil poprzeczny (600 mm) 
3. Profil poprzeczny (1200 mm) 
4. Wieszak 
5. Odległość między osiami profili głównych w wersji A -1200 mm 
6. Odległość między osiami profili głównych w wersji B- 600 mm 
7. Odległość między wieszakami wzdłuŜ profilu głównego - max 1500 mm 

Dotyczy rozstawu między profilami głównymi - 600 mm (wersja B) i obciąŜeniu do około 7,5 kg/m2 
8. Odległość między wieszakami wzdłuŜ profilu głównego - max 1200 mm 

Dotyczy rozstawu między profilami głównymi -1200 mm (wersja A) i obciąŜeniu do około 7,5 kg/m2 
 

Po ustaleniu siatki rusztu moŜna przystąpić do mocowania, na wyznaczonym wcześniej poziomie, kątow-
nika przyściennego. Kolejną czynnością jest zamocowanie prętów wieszaków do stropu przy pomocy sta-
lowych dybli. MoŜna przystąpić do rozmieszczania profili głównych z nanizanymi na nie wieszakami. W 
dalszej kolejności między profile główne sukcesywnie wmontowuje się profile poprzeczne (najpierw dł. 
1200 mm, a na koniec 600 mm). 
Dzięki wypustom i odpowiednim wcięciom łączenie profili między sobą jest bardzo proste i szybkie. 
Uzyskujemy siatkę o oczkach mających wymiary 600 mm x 600 mm. Wypoziomowana przy pomocy 
elementów rozpręŜnych wieszaków konstrukcja jest gotowa do rozłoŜenia na niej wykładziny z płytek. 
Płyty mają wymiary nieco pomniejszone w stosunku do oczek siatki, co znakomicie ułatwia montaŜ. 
Uwaga - elementy mogące stanowić znaczące obciąŜenie dla sufitu np. lampy, instalacja wentylacyjna 
powinny mieć własne mocowanie do pierwotnego stropu. 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 - SST B.04.01.00. 

6.2.1. Badania w czasie wykonywania robót.  
W szczególności powinna być oceniana: 
− sposób mocowania profili rusztu do stropu,  
− sposób mocowania kątowników przyściennych, 
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− równość powierzchnia rusztu i ułoŜonych płyt, 
− naroŜniki i krawędzie zamontowanych płyt (czy nie ma uszkodzeń), 

6.2.2. Warunki badań sufitu podwieszonego i wypełnienia płyt  powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

7.    OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 sufitu podwieszonego. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
Dodatkowo do obmiarów stropu podwieszonego naleŜy stosować zasady i jednostki obmiarowe  ujęte w 
Obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych : NNRNKB 202, KNR 2-02, KNR -W2-02. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – 
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obo-
wiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
8.2.1. Odbiór konstrukcji sufitu podwieszonego naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

montaŜu płyt wypełniających. 
8.2.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
8.2.3. Wymagania przy odbiorze. Przy wykonywaniu sufitów podwieszonych sprawdzeniu podlega: 

− zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania, 
− zamocowanie kątowników przyściennych, 
− zawieszenie rusztu sufitu,. 
− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− ułoŜenie wypełnienia płyt na ruszcie, 
− wichrowatość powierzchni.  

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
9.2.1. Podstawą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty dokonane zgodnie z 

ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek 
obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni sufitu podwieszonego we-
dług ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
− zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami,, 
− zamocowanie kątowników przyściennych, 
− zawieszenie rusztu sufitu,. 
− ułoŜenie wypełnienia płyt na ruszcie, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
− Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Projekt budowlany  
− Instrukcje montaŜu systemów sufitowych producenta - AMF Mineralplatten (Niemcy) 
− Instrukcje stosowania i montaŜu płyt z włókien mineralnych Thermatex AMF 
− WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  
 

 
 
 

 
 
 
 

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
Kod CPV 45420000-7  
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących stolarki okienne 
i drzwiowej, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku 
StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Roboty związane ze stolarką okienna i drzwiową, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana 
sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 
8 w Ziębicach”. Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą: 
o przygotowanie ościeŜy do montaŜu stolarki i inne czynności z tym związane  

− przerobienie skrzydeł okiennych (zmniejszenie do wysokości 150 cm), 
− zmniejszenie ościeŜnic drewnianych do skrzydeł okiennych z odzysku, 
− zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej - dopasowanie drzwi wejściowych, 

o demontaŜ starej stolarki: 
− wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne wejściowe od 

strony byłego sklepu (materiał ościeŜnica i skrzydło drzwiowe po odzysku do przekazania inwe-
storowi), 

− wykucie z muru ościeŜnic drewnianych okiennych 1,18 x 1,50 - okno nad drzwiami zewnętrz-
nymi wejściowymi od strony byłego sklepu (do odzysku i ponownego montaŜu), 

− wykucie z muru ościeŜnic drewnianych 1,18 x 2,36  - okna pozostałe (do odzysku i ponownego 
montaŜu po przeróbce), 

o montaŜ stolarki okiennej:  
− obsadzenie okien skrzynkowe (po przerobieniu) o wymiarach 1,18 x 1,50 z odzysku, 
− montaŜ stolarki drzwiowej Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. 

ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe 80,  
− skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-

kończone 90, 
− skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-

kończone 80, 
− ościeŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrot-

nie na budowie typu FD17 do skrzydeł 80 (uniwersalne), 
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− ościeŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrot-
nie na budowie typu FD17 do skrzydeł 90 (uniwersalne),  

− ścianka płycinowe pełna otwierana - na zakończeniu podwyŜszenia ścianki z płyt GK umoŜliwia-
jąca umycie istniejącego okna,   

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a takŜe za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia.  

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.4.1. Określenia dodatkowe 
OścieŜnica –  futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana nieruchomo 
w ościeŜu, słuŜąca do zawieszenia okna lub drzwi 
OścieŜe – wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, słuŜąca do osadze-
nia ościeŜnicy 
Parapet –  pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru; podokiennik 
Punkt rosy (temperatura punktu rosy) – temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu osiąga 
(przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia 
Stolarka budowlana – zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy otworów budowla-
nych (okna, drzwi) 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5.  

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.2.    Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Drzwi drewniane OPTIMA (Stolarka Wołomin) – Aprobata techniczna AT-15-4524/2000 - lakierowane. 

Konstrukcja z drewna iglastego wypełniona „plastrem miodu”  i oklejona obustronnie płyta HDF. Wy-
miary drzwi szerokość 80 i 90 cm. Do pomieszczeń sanitarnych drzwi jw. szerokości 80 i 90 cm z wmon-
towaną w dolnej części drzwi plastikową kratką wentylacyjną.  

2.2.1. Okna drewniane skrzynkowe o wymiarach (po przeróbce) – 1,18 x 150 cm. Przerobienie okien z odzysku 
polega na skróceniu ich wysokości do h  = 150 cm, naprawie ewentualnych uszkodzeń, szpachlowaniu i 
malowaniu obustronnym. 

2.2.2. Parapety zewnętrzne ceramiczne – z kształtek klinkierowych – zewnętrznych zaokiennych z kapinosem do 
wyłoŜenie podokienników zewnętrznych. 

2.2.3. Parapety wewnętrzne drewniane – szerokości 25 cm i długości 120 cm. Grubość elementu 4 cm wykonane 
z drewna lub płyty laminowanej drewnopodobnej. 

2.2.4. OścieŜnice metalowe gięte z blachy stalowej o wymiarach dopasowanych do skrzydeł 80 i 90 cm. OścieŜ-
nica uniwersalna przeznaczona do montaŜu w murach z cegieł i w ściankach z płyt GK. 

2.2.5. Materiały pomocnicze do montaŜu drzwi i okien: 
− Pianka poliuretanowa, 
− Silikon uszczelniający, 
− Tuleje rozporowe, 
− Kotwy, 
− Wkręty, 

2.5.    Składowanie materiałów  
2.5.1.  Drzwi drewniane OPTIMA (Stolarka Wołomin), oraz okna po przeróbce - naleŜy przechowywać w suchych 

i zabezpieczonych pomieszczeniach w pozycji stojącej zabezpieczonej przed wywróceniem. 
2.5.2.  Materiały pomocnicze - naleŜy przechowywać w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach.  
2.6.   Badania materiałów na budowie 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stoso-
wania. KaŜda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru.. 

3.      SPRZĘT   
3.1.    Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 
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3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w 
SST - B.05.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do montaŜu stolarki i 
podokienników w szczególności elektronarzędziami (wiertarki, piły, szlifierki) i drobnym sprzętem bu-
dowlanym – młotki, wkrętaki, drabiny, przecinarki, wyciskacz do pianki i sylikonu. Zastosowane rodzaje 
sprzętu uŜywanego do robót murarskich powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych technologii 
oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnie-
niu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wy-
magań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie-
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewoŜące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu naleŜy zabezpie-
czyć przewoŜone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów. 
           Drzwi drewniane OPTIMA (Stolarka Wołomin), oraz materiały pomocnicze moŜna przewozić dowolnym 

środkiem transportowym. Transportowane materiały naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz dzia-
łaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środ-
ków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów kon-
strukcji. 

5.2.     Wymagania ogólne przystąpienia do montaŜu stolarki 
5.2.1.  Warunki przystąpienia do montaŜu stolarki. Do montaŜu stolarki moŜna przystąpić po wykonaniu nie-

zbędnych przeróbek oraz naprawy stolarki z odzysku. 
5.2.2.  DemontaŜ starej stolarki. Przed demontaŜem starej stolarki, naleŜy zdemontować parapety zewnętrzne, a 

w razie konieczności lub wymiany równieŜ wewnętrzne. Stolarkę naleŜy zdemontować przez rozkucie 
ościeŜy, usunięcie warstwy izolacyjnej oraz odkręcenie lub usunięcie mocowań stolarki do ościeŜy. 

 5.2.3. Przygotowanie  ościeŜy do montaŜu stolarki. PodłoŜe ościeŜy musi być trwałe i mocne. Powierzchnia 
ościeŜy powinna być gładka, a jej kształt i wymiary powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie sto-
larki. OścieŜa przed montaŜem naleŜy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Warstwa izolacji powin-
na dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeŜa. Wymiary stolarki powinny być odpowied-
nio mniejsze od otworu w ścianie w celu: 
− zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeŜnicy, 
− zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci, 
− zachowania prostokątności ościeŜnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku,  
− wykonania uszczelnień,  
− wykonania  spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody. 
Luz na wbudowanie stolarki jest zaleŜny od rodzaju elementu oraz materiału z jakiego został wykonany i 
powinien wynosić min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15 - 20 mm dla stolarki PCV. 

5.2.4. Przygotowanie stolarki do montaŜu. Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wol-
na od kurzu i zanieczyszczeń. Przed wbudowaniem naleŜy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.2.5. MontaŜ stolarki budowlanej - Wymagania dotyczące montaŜu 
Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 
− przenosiła obciąŜenia od działania wiatru, obciąŜenie własne  oraz inne obciąŜenia występujące pod-

czas uŜytkowania, 
− luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów okna 

pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji 
budynku, 
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− okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy normalnych 
warunkach atmosferycznych, 

− luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność 
cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną, 

− parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody 
z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku, 

− okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na wewnętrznych po-
wierzchniach ościeŜa utrzymana była temperatura wyŜsza o minimum 1o C od temperatury punktu 
rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, naleŜy ustawiać w środku ściany jednowarstwowej bez 
ocieplenia, jak najbliŜej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnątrz ściany, a dla ściany 
wielowarstwowej w strefie ocieplenia. 

5.2.6. Sposób montaŜu stolarki budowlanej - MontaŜ stolarki polega na: 
− ustawieniu ościeŜnicy w ościeŜu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych 

poduszek montaŜowych, 
− wypoziomowaniu ościeŜnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze wszyst-

kich stron, 
− trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych  
− wykonaniu punktów mocowania ościeŜnicy, 
− zamocowaniu ościeŜnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (naleŜy uwaŜać aby w 

czasie mocowania ościeŜnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się), 
− uszczelnieniu luzu między ościeŜem, a ramą ościeŜnicy (materiał którym wypełniona będzie szczeli-

na powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien 
być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeŜnicy), 

− wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny odprowadzać wodę 
na odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić min. 5 %; parapety powyŜej 3 
m długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych), 

− wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet naleŜy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeŜu, na 
podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju), 

− wykończeniu ościeŜy (ościeŜa wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa – 
który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku moŜna zastosować specjalne 
listwy przyokienne), 

− regulacji okuć (okna naleŜy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały). 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.    Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.1.1.  Zasady ogólne 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów.  
− Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-

trzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wy-
konania robót. 

− Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wy-
konawczym i specyfikacji technicznej. 

− Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykali-
browane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

− Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobie-
rania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-
kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

− Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywa-
nych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób za-
akceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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− Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonaw-
cy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to po-
leci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatko-
wych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i ro-
bót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie  5 - SST B.05.01.00. 

6.2.1.  Kontrola ościeŜy - OścieŜe musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie trój-
warstwowej powinna dochodzić do otworu okiennego. OścieŜa muszą być oczyszczone i nie moŜe na 
nich być kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych. 

6.2.2. Kontrola materiałów - Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed uŜyciem. Kontrola powinna 
polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczo-
nych do jej montaŜu  do obrotu, oraz daty przydatności do uŜycia (dotyczy w szczególności materiałów 
do uszczelniania). Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania tech-
niczno-uŜytkowe: 
− wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność działania 

skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciąŜenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzy-
deł oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł, 

− szczelności na wodę opadową, 
− szczelność na infiltrację powietrza, 
− izolacyjności termicznej, 
− izolacyjności akustycznej, 
− antykorozyjne, 

6.2.3. Kontrola w czasie wykonywania robót - Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych 
prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną. 

6.2.4. Kontrola w czasie odbioru robót - W czasie odbioru robót  kontroli podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
− zgodność ze specyfikacją techniczną, 
− jakość zastosowanych materiałów, 
− jakość montaŜu stolarki, 
− jakość połączenia ościeŜnic z ościeŜami, 
Połączenia ościeŜnic okien i drzwi z ościeŜami powinny spełniać wymagania dotyczące: 
− rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane, aby od-

chyłki powstałe podczas montaŜu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i połączenia po-
między ościeŜnicami i ościeŜami powinny zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne 
na wstrząsy i uderzenia)  

− szczelności (połączenia ościeŜnic i ościeŜy powinny być tak wykonane, aby woda spływająca po ich 
powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 

− izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi) 
− izolacyjności akustycznej 
− korozji (połączenia powinny uniemoŜliwiać przenikanie wody powodującej korozję) 
− higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów, itp., nie 

wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 
− własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć i odbar-

wiać) 
− trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana, powinna odznaczać się 

trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych) 
7.    OBMIAR ROBÓT   

7.1.    Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 ścianki o odpowiedniej grubości, lub 1 m2 obłoŜenia powierzchni 
płytami GK. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
Dodatkowo do obmiarów robót murarskich naleŜy stosować zasady i jednostki obmiarowe  ujęte w Obo-
wiązujących katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR -W2-02 i KNR 4-01. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – 
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obo-
wiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
− Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

− Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wy-
niki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskie-
go. 

8.1.2.  Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i 
terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypad-
ku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i pod-
legających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8.1.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy - Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokony-
wania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi po-
siadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
8.2.1. Zasady obmiaru robót montaŜowych stolarki budowlanej  

− Jednostką obmiaru jest – 1 szt, 
− Jednostką obmiaru jest  - 1 m2  w świetle ościeŜnic, a w przypadku braku ościeŜnic - w świetle otwo-

rów. 
8.2.3. Odbiór montaŜu stolarki budowlanej - Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi końcowemu, 

8.2.4. 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 umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomie-
niem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających za-
kryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryj-
nych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikających przy montaŜu stolarki podlegają: 
− Jakość i sposób osadzenia ościeŜnic, 
− Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeŜnicy, a ościeŜem. 

8.2.5. Odbiór częściowy - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  

8.2.6. Odbiór ostateczny robót - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
malarskich 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 bezzwłocz-
nym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru wstęp-
nego 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 
przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnie-
niem 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. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiorowi ostatecznemu przy montaŜu stolarki podlegają: 
− jakość montaŜu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeŜnicy nie więcej niŜ 3 mm na całą 

ościeŜnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać), 
− stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, uszkodzeń me-

chanicznych), 
− sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, bez zaha-

mowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki), 
8.2.7. 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 
odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwa-
rancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
9.2.1. Podstawą rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty dokonane zgodnie z 

ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek 
obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest wykonana i odebrana ilość wbudowanych elementów stolarki. 

9.2.2. Ceny jednostkowe za roboty  obejmują: 
− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
− wartość zuŜytych 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, 
− wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie okien i 

pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i innych materiałów, oczyszczenie 
zanieczyszczonych elementów), 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy 
− PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
− PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział,  
− PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia, 
− PN-B-10222:1998  Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy, 
− PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne, 
− PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 
− PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport, 
− PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania, 
− PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem. Metoda badania, 
− PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja, 
− PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem. Klasyfikacja, 
− PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja, 
− PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania, 
− PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. ObciąŜenia pionowe, zwichro-

wanie i siły operacyjne, 
− PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja, 
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− PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania, 
− PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i Ŝaluzji. Obliczanie współczynnika 

przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona, 
− PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości uŜytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika 

przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i drzwi, 
− PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

Ŝaluzji i ścian osłonowych, 
− PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne, 
− PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Projekt budowlany  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.) 
− WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.06.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania 
części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania 
części budynku StraŜy PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. Usta-
lenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
− Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ościeŜach 

szerokość do 25 cm, 
− Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścia-

nach na podłoŜu z pustaków (do 2m2 w 1 miej.), 
− Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z pustaków  gazobetonowych (do 

2 m2 w 1 miejscu),  
− Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach, 
− Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-

nach na podłoŜu z tynku. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a takŜe za zniszczenia własności prywatnej i 
osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego 
zamówienia. 
− Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

− Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 
− PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/B-10100. 
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 
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1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5.  

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.2.    Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Zaprawy (wszystkie rodzaje) do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
2.2.3. Woda - Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaga-

niom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryj-
nych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyj-
nych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.4. Piasek - Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć   frakcje   róŜnych   wymiarów,   a   mianowicie:   piasek   drobnoziarnisty   0,25-0,5   mm,   

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich po-
winno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbu-
dowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej naleŜy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement por-
tlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku”. Za zgodą Inspektora nadzo-
ru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników za-
praw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

2.2.6. Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-C-
81914;2002(4) i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) - nie mniej niŜ 5 

MPa, 
− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2 % masy spoiwa, a odsiew na si-

cie 1,0 mm – 0 %, 
− początek wiązania po 30 - 60 min, 
− ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu „Vicata” - nie więcej niŜ 

0,5 g, 
− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy.  
2.3.    Składowanie materiałów  
2.3.1. Cement. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu workowanego - składy 

otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami), magazyny 
zamknięte (budynek o szczelnym dachu i ścianach), dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub 
betonowe. W kaŜdym ze zbiorników naleŜy przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzące 
od jednego dostawcy (producenta). 

2.3.2. Wapno suchogaszone (hydratyzowane). Miejsca przechowywania wapna workowanego - składy otwarte 
(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami), magazyny zamknięte 
(budynek o szczelnym dachu i ścianach). Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego naleŜy przecho-
wywać w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

2.3.3. Gips szpachlowy – ułoŜony na paletach i zabezpieczony od wilgoci w pomieszczeniach magazynowych 
zamkniętych. 
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2.3.4. Piasek - naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Piasek chronić przed zanie-
czyszczeniami.  

2.4.   Badania materiałów na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stoso-
wania. KaŜda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Ma-
teriały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. 

3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w 
SST - B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót 
tynkarskich a w szczególności: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolnospadowej, 
– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę. 
Zastosowane rodzaje sprzętu uŜywanego do robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zasto-
sowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zasto-
sowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwaran-
tujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewoŜące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu naleŜy zabezpie-
czyć przewoŜone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów do robót tynkarskich 
4.3.2  Transport piasku - moŜe być przewoŜony dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający ją 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposób transportu, zabezpieczenia wyrobów ka-
miennych podczas transportu powinny odpowiadać BN–67/6747-14.   

4.3.3. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodne z BN–88/6731-08. Cement i 
wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem.  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 

4.3.4. Gips szpachlowy - moŜe być przewoŜony dowolnym środkiem transportu transportowym posiadającym 
zabezpieczenie przed zawilgoceniem 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środ-
ków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów kon-
strukcji. 

5.2.    Wymagania ogólne przy wykonywaniu tynków 
Warunki przystąpienia do robót 
− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜni-
ce drzwiowe i okienne. 

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na  SPZOZ Pomoc Doraźna, pl. StraŜacki nr 8, 57-220 Ziębice 

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza nr 11,  57-200 Ząbkowice Śląskie  
 

 strona nr 58 
 

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inŜ. GRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 074 815-24-65 

 

− Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

− W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ-
ków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montaŜowych w 
okresie obniŜonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecz-
nieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2.3.  Przygotowanie podłoŜa - podłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100 punkt 3.3.2. Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynko-
waniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Pla-
my z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzy-
nową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.2.4. Wykonywanie tynków zwykłych - Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad poda-
nych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwo-
wych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków 
zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wy-
konywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk 
trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz 
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych 
na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w pro-
porcji 1: 1:2. 

5.2.5. Wykonanie gładzi gipsowej na tynku – gładzi gipsowych nie stosować w pomieszczeniach, w których 
wilgotność względna powietrza jest większa ni 75 %. Do przygotowanego zaczynu zaczynu gipsowego 
nie naleŜy dolewać wody ani dodawać gipsu, w przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie moŜe być 
uŜyty do wykonania tynku naleŜy go uznać za nie nadający się do wykonania tynku i usunąć ze pojemni-
ka. Niedopuszczalne jest teŜ mieszanie zaczynu ze świeŜym gipsem, ani przygotowanie nowej porcji za-
prawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego juŜ gipsu. Zaczyn z gipsu szpachlowego naleŜy 
nakładać kielnią na pacę stalową lub winidurową, a następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku 
zaczynu pacą do podłoŜa nakładać go na podłoŜe w kierunku od podłogi do sufitu. Pacę z zaczynem nale-
Ŝy prowadzić po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego pasach kierunkowych. Na sufitach zaczyn 
naleŜy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia. Zacieranie tynku, połączone z ewen-
tualnym zwilŜaniem powierzchni naleŜy rozpoczynać 
wtedy, gdy gips zacznie wiązać. Do zacierania naleŜy uŜywać krótkich pacek stalowych lub winiduro-
wych. 
Niewielkie, lokalne nierówności naleŜy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za po-
mocą cykliny (wypukłości), lekko zwilŜając wodą powierzchnię przed jego naprawą. Pomieszczenia, w 
których zostały wykonane świeŜe gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aŜ do całkowitego 
wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niŜsza ni 5 oC, ani wyŜsza ni 18 oC. 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych – przed  przystąpieniem do robót  Wykonawca powi-
nien wykonać   badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie wła-
ściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.2.2.  Kontrola jakości – Zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontro-
lować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

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

6.2.4. Badania w czasie odbioru robót - badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób poda-
ny w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
− przyczepności tynków do podłoŜa, 
− grubości tynku, 
− wyglądu powierzchni tynku, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
− wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7.    OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków 
stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów 
w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, ob-
róbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2.1. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze. 
Dodatkowo do obmiarów robót tynkarskich naleŜy stosować zasady i jednostki obmiarowe  ujęte w Obo-
wiązujących katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR -W2-02 i KNR 4-01. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – 
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obo-
wiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
8.2.1. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli 

odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik ba-
dania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu  uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niŜszej kategorii, 
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać robo-

ty tynkowe. 
8.2.2. Odbiór tynków - ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płasz-
czyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszcze-

niu, 
− poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej po-

wierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
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− wykwity w  postaci  nalotów  roztworów  soli wykrystalizowanych   na  powierzchni  tynków  prze-
nikających  z podłoŜa, pilśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty tynkarskie dokonane zgodnie z 
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek 
obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 
Cena obejmuje: 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych na wysokości do 4 m, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
− osiatkowanie bruzd, 
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
− wykonanie tynków, 
− reperacja tynków po dziurach i hakach, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− BN-80/6733-09  Spoiwo gipsowe specjalne 
− PN-B-30020:1999  Wapno. 
− PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
− PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
− PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jako-

ści i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1, wydanie Arkady – 1990 rok. 
− Projekt budowlany  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, ze-

szyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.07.01.00 - odnosi się do wymagań dotyczących wykonania ro-
bót malarskich w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na 
SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie robót malarskich w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy 
PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. Ustalenia zawarte w mniej-
szej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania: 
− Dwukrotne lakierowanie podokienników drewnianych o pow. do 0.75 m2  
− Dwukrotne malowanie wodorozcieńczalną farbą epoksydową TEKNOPOX AQUA V powierzchni 

wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem,  
− Dwukrotne malowanie akrylowymi farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipso-

wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem,  
− Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i naświetli o powierzchni ponad 1 

m2 z dwukrotnym szpachlowaniem,  
− Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną (ściany z wymienionymi oknami), 
− Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach, 
− Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi o powierzchni ponad 1 m2,  
− Dwukrotne lakierowanie lakierem akrylowym  drzwi zewnętrznych drewnianych o powierzchni po-

nad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem.  
1.4.    Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.4.2. Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
− PodłoŜe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. mu-

ru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka ma-
larska. 

− Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na pod-
łoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
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− Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

− Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powło-
kę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

− Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
− Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 

emaliom. 
− Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 
− Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - zawiesina pigmentów i obciąŜników w spo-

iwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną takową, terpentyną 
itp.). 

− Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą- zawiesina pigmentów i obciąŜników w 
spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 

− Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wod-
nego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w 
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mie-
szanki. 

− Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środ-
ków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2. 

2.1.1.  Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
− oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe 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 Go-
spodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

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

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe 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", 

− termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
2.2.  Rodzaje materiałów 
2.2.1.  Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych - do malowania powierzchni wewnątrz obiektów 

moŜna stosować: 
c) farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
d) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
e) emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe od-

powiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
f) farby na spoiwach: 

− Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, 
− Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą, 
− mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
− mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny od-

powiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
g) lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
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h) lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

i) środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2. Materiały pomocnicze - materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

− rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

− środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
− środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
− kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadają-
ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.3. Woda - do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

2.3.     Wymagania szczegółowe 
2.3.1. Farba emulsyjna  ŚnieŜka MAX – jest wysokiej jakości farbą emulsyjną charakteryzującą się silnym kry-

ciem, bardzo wysoką wydajnością i trwałością koloru powłoki malarskiej. Daje matowe i w pełni pozwa-
lające „oddychać ścianom” powłoki odporne na zmywanie. Przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego 
malowania tynków wapiennych i cementowo-wapiennych, podłoŜy cementowych, betonowych, gipso-
wych, drewnianych i drewnopochodnych, cegły, kamienia i płyt gipsowo-kartonowych uŜytkowanych 
wewnątrz pomieszczeń. Posiada atest PZH HK/B/1511/01/2005 spełnia wymagania normy PN-C-
81914:2002 Rodzaj II farba odporna na mycie. 

2.3.2.  SUPERDOM impregnat wzmacniająco - gruntujący jest wodną dyspersją specjalnej, drobno cząsteczko-
wej akrylowej Ŝywicy z dodatkiem środków pomocniczych. Głęboko penetruje mocno porowate słabe i 
kruche podłoŜa, wzmacnia je, zabezpiecza przed niszczącym działaniem wilgoci, wiąŜe kurz zgromadzo-
ny na podłoŜu, poprawia przyczepność farb, glazury itp. Zapobiega tworzeniu się pęcherzy gazów i zbyt 
szybkiemu oddawaniu wody do podłoŜy oraz wyrównuje chłonność podłoŜa. Zapewnia w ten sposób 
prawidłowe warunki wysychania wyrobów nawierzchniowych: farb, klejów, szpachlówek itp. Daje po-
włoki przepuszczalne dla par i gazów zabezpieczając je przed powstawaniem przebarwień. Stosowany 
jest do gruntowania i wzmacniania podłoŜy gipsowych, gipsowo - kartonowych, cementowych, betono-
wych, tynków wapiennych, cementowo-wapiennych itp. pod farby, powłoki wyrównujące na ściany 
i posadzki uŜytkowane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada atest PZH HK/B/1151/11/2005 i 
aprobatę ITB AT-15-5877/2003. 

2.3.3.  Emalia ftalowa ogólnego stosowania 
 Emalia ftalowa ogólnego stosowania, przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna i 
materiałów drewnopochodnych (okna, drzwi, meble itp.), podłoŜy mineralnych (wszelkiego rodzaju tynki, 
beton itp.) oraz metali zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Jest produkowana w zestawie 
kolorów: biały, kremowy, brzoskwiniowy, kość słoniowa, Ŝółty słoneczny, czerwony, orzech jasny, 
orzech średni, brązowy, wrzosowy, niebieski lazurowy, popielaty, stalowo szary, morska głębia, błękitny, 
pistacjowy, zielony soczysty, czarny. Właściwości - doskonała przyczepność do podłoŜa, trwałość kolo-
rów, wysoki połysk, odporność na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych 

2.3.4. Farba epoksydowa TEKNOPOX AQUA V - jest dwuskładnikową, wodorozcieńczalną farbą epoksydową 
o niskiej zawartości rozpuszczalników. Posiada atest PZH. TEKNOPOX AQUA V jest zalecany do po-
mieszczeń wewnętrznych wszędzie tam gdzie wymaga się od farby odporności na wilgoć i chemikalia, 
duŜej grubości powłoki, nietoksyczności i łatwości mycia. Farba nadaje się do zabezpieczania magazy-
nów w zakładach branŜy spoŜywczej, hal produkcyjnych i laboratoriów. Nadaje się równieŜ do pomiesz-
czeń o duŜej wilgotności, w szpitalach, gdzie  wymagany jest wysoki standard higieny. TEKNOPOX 
AQUA V moŜe być stosowany na beton, dachówki, płyty azbesto – cementowe i tynki cementowe, po-
wierzchnie uprzednio malowane róŜnymi typami farb, zwięzłe i wytrzymałe. Farba moŜe być nakładana 
równieŜ na powierzchnie wilgotne. Zaleca się uŜycie farby TEKNOPOX AQUA V TIX jako gruntu na 
ścianach i sufitach. TEKNOPOX AQUA V tworzy gładką, twardą i odporną mechanicznie warstwę. Jest 
odporny na działanie czynników atmosferycznych, produkty naftowe, oleje, tłuszcze, stęŜone roztwory 
ługu, ochlapywanie rozpuszczalnikami i okresowe działanie rozcieńczonych kwasów. Farba jest odporna 
na promieniowanie jądrowe i jest łatwa do dekontaminacji (atest Nr 047/1431.9 wydany przez Tekniska 
Rıntgencentralen, Sweden). Substancją lotną w farbie TEKNOPOX AQUA V jest woda. W czasie nakła-
dania farba nie stwarza zagroŜenia poŜarowego i toksycznego, tak jak farby rozpuszczalnikowe. Farba nie 
wpływa na zmianę zapachu lub smaku produktów Ŝywnościowych (Atest Nr A1448a/74 wydany przez 
Technical Research Centre of Finland).  
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2.4.    Składowanie materiałów  
Materiały do wykonywania robót malarskich muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach 
w zabezpieczonych przed wilgocią magazynach zamkniętych. 

3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi sprzętem do wykonanie zakresu prac określonego w 
SST - B.07.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem technicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania robót 
malarskich a w szczególności: 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− pędzle i wałki, 
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składni-

ków farb, 
− agregaty malarskie ze spręŜarkami, 
− drabiny i rusztowania, 

Zastosowane rodzaje sprzętu uŜywanego do robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zasto-
sowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zasto-
sowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwaran-
tujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewoŜące materiały niezbędne do wykonania zakresu robót 
muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie transportu naleŜy zabezpie-
czyć przewoŜone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.  

4.3.    Transport materiałów do robót malarskich 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach 
i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów 
w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamknię-
tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamknię-
tych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe naleŜy pakować, 
składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowa-
nie, przechowywanie i transport". 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środ-
ków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów kon-
strukcji. 

5.2.    Wymagania ogólne przy wykonywaniu tynków 
Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów. 
a) Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 

− Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i 
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 

− wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
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− ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 
b) Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 

− wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
− ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.2.1.  Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 
Beton - powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 
widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia 
lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, 
na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoŜa betonowego, w zaleŜności od rodzaju farby, 
którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie moŜe przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Po-
wierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
Tynki zwykłe - nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych).  
a) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów sta-
rej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią 
zaprawą.  

b) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać warto-
ści podanych w tablicy 1.  

c) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyj-
nie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
          Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczonych do malowania 
      

Lp. Rodzaj farby Największa wilgot-
ność podłoŜa, w % 

masy 1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
5.3.    Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
− w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spa-

dek temperatury poniŜej 0°C, 
− w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie 

przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
a) W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo po-

malowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 
b) Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.4.3. 
c) Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niŜ 80%. 
d) Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 
e) Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
poŜaru. 

f) Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy za-
bezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

g) Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
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− informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
− sposób przygotowania farby do malowania, 
− sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malar-

skie), 
− krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m , 
− czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
− zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
− zalecenia w zakresie bhp. 

5.3.1. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych - wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy pod-
łoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.2.1, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 
5.3. Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wy-
mienione w pkt. 5.3. 

5.3.2. Wymagania dotyczące powłok malarskich z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
− niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 
− aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
− jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją pro-

jektową, 
− bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
− bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 
− bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

5.3.3. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb na 
spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 
a) Powłoki te powinny być: 

− odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
− bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
− zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  

b) Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 
c) Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podło-

Ŝa.  
d) Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach,  

− spękań, 
− łuszczenia się powłok, 
− odstawania powłok od podłoŜa. 

5.3.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, 
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
a) Powłoki z farb mineralnych powinny: 

− równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków, 
− nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
− nie mieć śladów pędzla, 
− w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową 
− być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 
− nie mieć przykrego zapachu.  

b) Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
− na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm2 , 
− chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 
− odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
− ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.3.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych i rozpusz-
czalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
− mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projekto-

wą, 
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− nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
− dobrze przylegać do podłoŜa, 
− mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

− mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, 
6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.     Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.    Wymagania szczegółowe 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 - SST B.07.01.00. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich - przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy 
przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.2. Badania podłoŜy pod malowanie 
c) Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących 

terminach: 
− dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
− dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

d) Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elemen-
tów przeznaczonych do malowania. 

e) Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
− podłoŜy betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wy-

konanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych, 
− tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, równość powierzchni tyn-
ków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

f) Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 

g) Zapylenie powierzchni naleŜy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  
h) Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwo-

ści naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 
i) Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.3., odnotowane w for-

mie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.6.3.  Badania materiałów 

a) Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.1. Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich, 

− terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 
− wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

b) Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

c) Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać - w przypadku farb ciekłych: 
− skoagulowane spoiwo, 
− nieroztarte pigmenty, 
− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
− koŜuch, 
− ślady pieśni, 
− trwały, nie dający się wymieszać osad, 
− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny, 

d) Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać - w przypadku farb w postaci suchych mie-
szanek: 

− ślady pleśni, 
− zbrylenie, 
− obce wtrącenia, 
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− zapach gnilny. 
6.6.4. Badania w czasie robót - polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z doku-

mentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania powłok ma-
larskich. 

6.6.5. Badania w czasie odbioru robót 
a) Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wy-

magania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w doku-

mentacji powykonawczej,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− jakości powłok malarskich, 

b) Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystą-
pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

c) Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakoń-
czenia ich wykonywania. 

d) Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5° C i przy wil-
gotności względnej powietrza nie przekraczającej 65 %. 

e) Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
− sprawdzenie odporności na wycieranie, 
− sprawdzenie przyczepności powłoki, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie.  

f) Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i poły-

sku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej po-

wierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę naleŜy 
uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

− sprawdzenie przyczepności powłoki - na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez 
wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę 
a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, je-
Ŝeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 

− sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydlo-
ną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i 
nie powstaną prześwity podłoŜa. 

g) Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.      OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
− Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzch-
ni kaŜdego z nich do 0,5 m. 

− W SST moŜna ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich, w szczególności moŜna 
przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
malarskich np. zasady wymienione w załoŜeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do 
rozdz. 14 KNNR 2 
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8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – 
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obo-
wiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.2.    Wymagania szczegółowe 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - przy robotach związanych z wykonywaniem powłok 

malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpo-
częciem robót malarskich. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. ni-
niejszej specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowa-
nie, określonymi w pkt. 5.2.1. JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać 
podłoŜa za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystą-
pienie do robót malarskich. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić bada-
nie podłoŜy. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) 
oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli in-
westora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowa-
nych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do do-
konania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.2.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
a) Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich za-

kresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
b) Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜo-

nych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
c) Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
d) Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materia-

łów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoŜy, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

e) W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.8. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.7. oraz dokonać oceny wizualnej. 

f) Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

g) JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wyma-
ganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki ma-
larskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obni-
Ŝeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usu-
nięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbio-
ru. 

h) W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
i) Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wyko-

nawcy. Protokół powinien zawierać: 
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− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

j) Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawia-
jącym a wykonawcą. 

8.2.4.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena 
stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewen-
tualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rę-
kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.2.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)''. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyj-
nego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonaw-
cy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach malarskich. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty malarskie dokonane zgodnie z 
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek 
obmiarowych zgodnie z pkt. 7. 

9.2.1. Zasady rozliczenia i płatności 
a) Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. 

b) Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu od-
bioru pogwarancyjnego. 

c) Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi war-
tość tych robót obliczona na podstawie: 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowa-
nych przez zamawiającego lub 

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
d) Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 

uwzględniają: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykona-

nie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
− zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
− przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
− przygotowanie podłoŜy, 
− próby kolorów, 
− demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
− wykonanie prac malarskich, 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
− oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie za-

malowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
− likwidację stanowiska roboczego. 

e) W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbęd-
nych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

f) Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 
kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyŜej 5 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na  SPZOZ Pomoc Doraźna, pl. StraŜacki nr 8, 57-220 Ziębice 

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza nr 11,  57-200 Ząbkowice Śląskie  
 

 strona nr 72 
 

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inŜ. GRZEGORZ PAPIERNIK , ul. Działkowca nr 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 074 815-24-65 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.   Normy 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
− PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
− PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
− PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na we-

wnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
− PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimery-

zowane styrenowe. 
− PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 
− PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
− PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
− PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończenio-
we. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne B.00.00.00. 
− Projekt budowlany  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST   - Specyfikacja Techniczna 
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB   - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
WTWO  - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robót budowlano - montaŜowych 
bhp  - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B.08.01.00 – odnosi się do wymagań dotyczących wykonania 
podkładów i podłóg w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy PoŜarnej na 
SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 

1.2.    Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ro-
botach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Wykonanie podkładów i podłóg w ramach zadania: „Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku StraŜy 
PoŜarnej na SPZOZ Pomoc Doraźna przy pl. StraŜackim nr 8 w Ziębicach”. 
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i montaŜu: 
− Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm,  
− Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - homogieniczne rulonowe Gamrat - Specjal 43  
− Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych  
− Posadzki jednobarwne z płytek gresowych nieszkliwionych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie 

klejowej "Ceresit", 
− Cokoliki z płytek z płytek gresowych nieszkliwionych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "Ce-

resit",  
− Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "Ceresit",  
− Uzupełnienie licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ściany zewnętrznej - po zamurowaniu drzwi 

zewnętrznych wejściowych. 
1.4.    Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi pol-
skimi i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymi i wytycznymi podanymi w Ogólnej Specy-
fikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5. Ponadto powinny być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca musi uzy-
skać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.      MATERIAŁY   
2.1.    Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej B.00.00.00 – pkt. 2.  
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2.1.1. Ponadto wszystkie zastosowane materiały do wykonania nawierzchni łącznika posiadać:  
− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm pol-

skich, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

2.2.     Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Elastyczna wykładzina homogeniczna Specjal 43-typ S - produkowana w arkuszach lub płytkach. Zabez-

pieczona poliuretanem PU. Odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów). MoŜe być sto-
sowana w obiektach uŜyteczności publicznej o średnim i duŜym natęŜeniu ruchu, w pomieszczeniach  
przeznaczonych na stały  pobyt ludzi oraz w pomieszczneniach przemysłu lekkiego o wysokiej intensyw-
ności uŜytkowania. 

Lata gwarancji 5 

Klasyfikacja uŜytkowania PN-EN 649 + PN-EN 685 34/43 

Certyfikat Zgodności WE PN-EN 14041 
nr 1488-CPD-

0017 

Certyfikat morski Lloyda - MED 0650114 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2004 Bfl-s1 

Ocena higieniczna - Pozytywna 

Napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2 kV 

Grubość całkowita PN-EN 428 mm 2,0 

Grubość warstwy uŜytkowej PN-EN 429 mm 2,0 

CięŜar PN-EN 430 kg/m2 3,4 

Szerokość rulonu PN-EN 426 m 2 

Długość rulonu PN-EN 426 m 12 

Odporność na ścieranie PN-EN 660-1 - Grupa P 

Wgniecenie resztkowe PN-EN 433 mm <= 0,1 

Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN 434 % <= 0,4 

Zwijanie się po działaniu ciepła PN-EN 434 mm <=8 

Odporność na światło 
PN-ISO 105-

B02 
- >= 6 

Elastyczność PN-EN 435 - Dobra 

Odporność chemiczna PN-EN 423 - Dobra 

Odporność na oddziaływanie krzesła na 
rolkach 

PN-EN 425 - Dobra 

MoŜliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym Tak 

 
2.2.2.  Płytki Gres - mają wszechstronne zastosowanie, nadają się do wykładania posadzek, ścian i elewacji 

budynków. Odznaczają się całkowitą "szczelnością" - nie chłoną wilgoci, mają duŜą wytrzymałość me-
chaniczną na zginanie i śladową ścieralność, są odporne na zarysowania. Cechą charakterystyczną jest 
mrozoodporność oraz brak reakcji na działanie agresywnych czynników chemicznych. Wymiary 300 x 
300 x 8,5 oraz 200 x 200 x 14 kwalifikują je do wykładania powierzchni, szczególnie w miejscach o in-
tensywnym natęŜeniu ruchu pieszego. Odpowiedni współczynnik przewodności cieplnej płytek umoŜli-
wia zastosowanie ich w pomieszczeniach wyposaŜonych w system ogrzewania podłogowego. Płytki pro-
dukowane są w duŜej gamie kolorystycznej; posiadają róŜnorodne wykończenie powierzchni:  

− płytki antypoślizgowe - reliefy, stosowane są w takich miejscach jak baseny, łaźnie, podjazdy na 
zewnątrz budynków, 

− płytki stopnicowe na schody i skałopodobne, zalecane na elewacje,  
− płytki imitujące kamień oraz bruk, 
− płytki polerowane mające zastosowanie w pomieszczeniach reprezentacyjnych.  

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
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− PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E 

≤ 3 %. Grupa B I. 

− PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 % < E 

≤ 6 %. Grupa B IIa. 

− PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6 % < E 

≤ 10 %. Grupa B IIb. 

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

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to 
płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i 
twardość. 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania - kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych 
muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do 
spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze - do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
− listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
− środki ochrony płytek i spoin, 
− środki do usuwania zanieczyszczeń, 
− środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda - do przygotowania kompozycji klejowych i warstw wyrównawczych zarabianych wodą naleŜy 
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Spe-
cyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzy-
skanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągo-
wa woda pitna. 

2.2.6. Zaprawa - Ceresit CN 72 słuŜy do wyrównywania stropów betonowych oraz podkładów cementowych 
i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny, np. dywanowe, 
korkowe, PCW, parkiety i panele podłogowe. MoŜe być stosowana wewnątrz budynków, w pomieszcze-
niach nie naraŜonych na trwałe zawilgocenie: w magazynach, warsztatach, halach produkyjnych, na pod-
daszach, w pomieszczeniach gospodarczych itp. Z zaprawy CN 72 moŜna takŜe wylewać posadzki uŜyt-
kowe grubości od 6 do 20 mm. Mogą być one dodatkowo malowane farbami posadzkowymi do betonu, 
np. Ceresit CF 34 lub moŜna na nie aplikować posadzki Ŝywiczne Ceresit CF 37. Zaprawa moŜe być wy-
lewana takŜe na podłogowe płyty gipsowo-kartonowe oraz gipsowo - włóknowe, odpowiednio sztywne i 
mocowane według zaleceń producentów płyt.  

3.      SPRZĘT   
3.1.     Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnego sprzętu zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 3. 

3.2.     Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnymi środkami transportowymi do przewozu materiałów po-
trzebnych na wykonanie zakresu prac określonego w SST - B.04.01.00 w pkt. 1.3. oraz sprzętem tech-
nicznym i narzędziami potrzebnymi do wykonania nawierzchni łącznika  

3.2.1.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowa-

dzania 
− kompozycji klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kom-

pozycji klejących, 
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− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
− gąbki do mycia i czyszczenia, 
− wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 

4.      TRANSPORT    
4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej B.00.00.00 – pkt. 4. 

4.2.     Wymagania szczegółowe 
Materiały niezbędne do wykonania zakresu prac określonego w SST - B.08.01.00 w pkt. 1.3. moŜna prze-
wozić dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do uŜytkowania i poruszania się po drogach pu-
blicznych. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W cza-
sie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi 
być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5.      WYKONANIE ROBÓT   
5.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 1.5 i 5. 

5.2.    Przygotowanie do wykonywania robót  
Układanie wykładzin – wykładziny rulonowe powinny być układane w temperaturze pomieszczeń > 18 
°C. Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona) 
Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym 
pomieszczeniu uŜywać rolek z jednej serii produkcyjnej  
Wykonywanie warstw podkładowych - podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej nie-
zawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość 
mechaniczną oraz równą   i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu naleŜy ustalić połoŜenie 
górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. Podkłady monolityczne (wylewane) 
mogą być wykonywane: 
− na podłoŜu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji 

przeciwwilgociowej, ułoŜonej na podłoŜu, 
− na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułoŜonej na stropie (podkład pływający). 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót nawierzchniowych naleŜy sprawdzić stan techniczny pod-
kładu betonowego. Roboty wykładzinowe i okładzinowe z płytek naleŜy wykonywać w temperaturach nie 
niŜszych niŜ +5o C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.3.    Wykonanie wykładzin rulonowych 
Na przygotowanym podkładzie rozprowadzamy klej. Wykładzinę moŜna kłaść dopiero, gdy rozprowa-
dzony klej osiągnie właściwą konsystencję. Po przyklejeniu spawanie połączeń arkuszy wykładziny PCV 
moŜe nastąpić po 24 h. Wykonać cokoły h = 10cm poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę (dot. wy-
kładzin z PCV).Arkusze wykładziny naleŜy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Fre-
zowanie i spawanie naroŜy i złączy naleŜy wykonać po wyschnięciu kleju. W naroŜnikach wewnętrznych 
i zewnętrznych naleŜy uŜyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania sznurowego. 
Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się dwuetapową obróbkę 
zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nadmiar zgrzewu naleŜy usuwać za pomocą specjalnego noŜa. 

5.4.   Wykonanie wykładzin z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 
spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykła-
dzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości pły-
tek. Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykła-
dzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układa-
nie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 

linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zę-

batą krawędzią ustawioną pod kątem około 50o. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomier-
nie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod 
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płytek i pokrywa minimum 65 % powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów 
pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 

− 50 x 50 mm   – 3 mm 

− 100 x 100 mm  – 4 mm 

− 150 x 150 mm  – 6 mm 

− 200 x 200 mm  – 6 mm 

− 250 x 250 mm  – 8 mm 

− 300 x 300 mm  – 10 mm 

− 400 x 400 mm  – 12 mm. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wy-
konanie wykładziny w ciągu około 10 -15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju 
i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6 - 8 mm. Po nałoŜeniu kompo-
zycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając pierwszą płyt-
kę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyska-
nia przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu 

płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przy-
padku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płyt-
ki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przykleja-
nych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zaleca 
się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

− do 100 mm   – około 2 mm 

− od 100 do 200 mm  – około 3 mm 

− od 200 do 600 mm  – około 4 mm 

− powyŜej 600 mm  – około 5 - 20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna 
teŜ usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna okre-
ślać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek moŜna przystąpić 
nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez pro-
ducenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadza-
jąc zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę nale-
Ŝy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się po-
przez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lek-
kie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 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 ze-
wnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Im-
pregnowane mogą być takŜe płytki. 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.00.00 – pkt. 6. 

6.2.     Wymagania szczegółowe 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materia-

ły, które będą wykorzystane do wykonania robót. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak 
równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
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oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. KaŜda partia materiałów dostar-
czona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpo-
średnio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, wy-
stępowania 

− ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2 - metrową łatę, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i poziom-

nicy; pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2.2.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacją pro-
jektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na pra-
widłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywa-

nych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
6.2.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczą-
cych wykonanych wykładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumen-
tacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpie-
niem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłoŜy 
powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy spraw-
dzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2.m przy-
kładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną po-
wierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na ca-
łej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych) dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z do-
kładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawi-
cieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin  
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczep-
ność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
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− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długo-
ści 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długo-
ści lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7.      OBMIAR ROBÓT   
7.1.    Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B.00.001 – pkt. 7. 

7.2.    Wymagania szczegółowe 
Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumenta-
cją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

8.      ODBIÓR ROBÓT  
8.1.    Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podkładowych pod wykonanie podłogi sportowej podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 8. 

8.1.    Wymagania szczegółowe 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nad-
zoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i SST oraz inne pisemne stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót ulegających zakryciu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowa-
nych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do do-
konania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z SST. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. Wykonawca robót obo-
wiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− projekty wykonawcze 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoŜy, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja zapozna się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie wy-
tycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST , oraz dokona oceny wizualnej. Z czynności odbioru sporzą-
dza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół zawiera: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania podkładów z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 
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9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.    Wymagania ogólne  

Podstawa płatności zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstaw płatności zawartymi w Ogólnej Specyfi-
kacji Technicznej B.00.00.00 – pkt. 9 

9.2.    Wymagania szczegółowe  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie z usta-
leniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek ob-
miarowych zgodnie z pkt. 7. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 

− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
− PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwo-

ści i znakowanie. 
− PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10 %. 

Grupa B III. 
− PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 

3 %. Grupa B I. 
− PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 % < E < 

6 %. Grupa B II a. 
− PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6 % < E < 

10 %.Grupa B II b. 
− PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E < 3 %. Gru-

pa A I. 
− PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3 % < E < 6 %. 

Grupa A II a. Cz. 1. 
− PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3 % < E < 6 %. 

Grupa A II a. Cz. 2 
− PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6 % < E < 10 %. 

Grupa A II b. Cz. 1. 
− PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6 % < E < 10 %. 

Grupa A II b. Cz. 2. 
− PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E > 10 %. Grupa A III. 
− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
− PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
− PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowato-

ści otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
− PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 
− PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 
− PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 
− PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie po-

wierzchni płytek szkliwionych.. 
− PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
− PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
− PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
− PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia wło-

skowate płytek szkliwionych. 
− PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
− PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
− PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
− PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
− PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw. 
− PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
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− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cemento-

wych i zapraw do spoinowania. 
− PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych. 
− PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ściera-

nie. 
− PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 
− PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
− PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wod-

nej. 
− PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
− Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
− PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia pod-

łogowe z polichlorku winylu. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne B.00.003 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 

1990 rok. 
− Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania wykładzin 
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny cera-

miczne, wydanie ITB – 2004 rok. 

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 


