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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
DLA:
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
KOD CPV 45000000-7

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.01.

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

        
ZAKRES STOSOWANIA (ST) 

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt.1.1.

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)

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Ilekroć w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  –  użytkową  wraz  z  instalacjami  i 

urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
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budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale           związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek      wolnostojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne,  wolno  stojące  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, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze, 
pomniki, a także części  budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,  jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt      budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany  do przeniesienia  w inne miejsce  lub rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany nie 
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i 
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.

urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z 
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

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

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego 
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do 
wykonywania robót budowlanych.
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pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję  administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły odbiorów częściowych  i  końcowych,  w 
miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę 
obmiarów, w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

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

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji      
zakładu górniczego.

aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8.

wyrobie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób w rozumieniu  przepisów  o  ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu   stanowiącym  integralną 
całość użytkową.

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r.  o  samorządach zawodowych architektów,  inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

obszarze oddziaływania obiektu  –  należy  przez  to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną   przez  zobowiązanego  za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
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rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium –  należy  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 rodzajów prowadzonych robót.

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą 
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robót budowlanych.

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

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

inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadające  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne 
funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową obiektu 
budowlanego.  Reprezentuje  on interesy inwestora  na budowie i  wykonuje  bieżącą  kontrolę 
jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót 
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

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.
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przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do wykonania  robót   podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalający  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.

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

Wspólnym  Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r.

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego, 
upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie ( zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach).

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

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

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże 
wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dokumentację  projektową 
wraz z SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
W  dokumentacji  projektowej  stadium  Projektu  Budowlano-Wykonawczego 
rozwiązano  wszystkie  główne zagadnienia  pozwalające  na wykonanie  zakresu 
prac  objętego  dokumentacją,  która  została  zatwierdzona  i  uzyskano  decyzję 
pozwolenia na budowę.

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  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 
obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  Warunkach 
Umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z 
dokumentacją projektową  i SST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za 
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość 
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W  okresie  wykonywania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie 
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać i uszkodzeń  lub uciążliwości 
dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego działania.
Zgodnie z ustawą o odpadach oraz ww. Rozporządzeniami Wykonawca przejmuje 
odpowiedzialność  za  wytworzone  w  czasie  realizacji  zadania  odpady,  ich 
segregację,  transport,  składowania  i  utylizację,  oraz  zobowiązuje  się  do 
przestrzegania  wydanych  w  tym  zakresie  przepisów,  a  na  żądanie 
Zamawiającego  zobowiązany  jest  przedstawić  stosowne  dowody  dotyczące 
składowania i utylizacji.
Wszelkie  koszty  poniesione  z  tytułu  segregacji,  transportu,  składowania  i 
utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie:
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie 
b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 
przepisów  i  norm dotyczących  ochrony środowiska  na terenie  i  wokół  terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

   l. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych          
2.środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem terenu, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenie powietrza pyłami lub gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
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   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany 
odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach 
magazynowych i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na 
powierzchni terenu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia  tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 
nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś 
przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i 
w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora 
nadzoru.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

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

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.

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.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  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 
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     Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje się użycie materiałów wyłącznie zastosowanych 
w dokumentacji projektowej, spełniających określone prawem standardy.
Zastosowanie zestawów rusztowań,  przęseł  do zabezpieczenia  terenu budowy 
(ogrodzenia, znaki) również określone prawem standardy.

     Wymagania

Materiały  i  urządzenia  użyte  do  realizacji  zadania  powinny  odpowiadać 
wymaganiom określonym w przepisach szczegółowych oraz uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty.

     Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

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

     Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane   w  obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

     Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania 
różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonania  poszczególnych  elementów robót 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZĘT

3.1.    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego 
użytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące 
zachowania  warunków umowy,  lub  grożące  zdrowiu  zostaną przez  Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do realizacji zadania
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Do realizacji  zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i ilości 
Wykonawca  dostosuje   do  rodzaju  prowadzonych  robót  i  uzyska  akceptację 
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości 
przewożonych  materiałów.  Dobór  środków  transportu  pozostaje  po  stronie 
Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego,  parametry  techniczne,  dopuszczalne  osiowe  obciążenia,  wymiary 
ładunków.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz 
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót 
zgodnie  z  umową,  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST  oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w 
przepisach szczegółowych.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w 
którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości 
techniczne,  kadrowe i  organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  z 
dokumentacją 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,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 
poszczególnych elementów robót,
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 
technicznymi,
-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  podczas  wykonywania  poszczególnych  elementów 
robót.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to 
personel.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z 
Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną,  w  przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają 
wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda  ich  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu 
budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć 
przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony 
budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty  będą oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i 
Inspektora nadzoru.
Do  dziennika budowy  należy 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 robotach
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
• dane dotyczące jakości materiałów
• inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3]  Deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde 
życzenie Inspektora nadzoru.

[4]  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych w punktach 1 do3 
następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę
- protokoły przekazania terenu budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
- protokoły odbioru robót
- protokoły z narad i ustaleń
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

[5]  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne  dla Inspektora  nadzoru  i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 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 poprawione wg 
ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 
przeprowadzony z częstością 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 lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej 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.  Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym 
odbiorom:
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 po upływie okresu gwarancji

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie 
jakości  wykonywanych robót oraz ilości  tych robót,  które  w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie 
Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i 
w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

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

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1.   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 terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.
W toku odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

1. dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,

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

3. protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. ustalenia technologiczne
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych 

materiałów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i 
programem zabezpieczenia jakości.

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

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych 
robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i 
gwarancji  i  jest  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

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).
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Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków 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.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca1994 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 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204, poz. 2084).

10.2. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

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

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

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

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz. 2041).

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

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003 r.

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.   

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.02.

KOD CPV 45110000-1

1.      WSTĘP

1.1.      Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  polegających  na  rozebraniu  i  demontażu  elementów  budynku 
podczas wykonywania remontu.

1.2.      Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.      Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  SST  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1.

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

2.     MATERIAŁY
Materiały wbudowane nie występują.

3.     SPRZĘT 

3.1.      Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.
Dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny dostosowany do rodzaju i zakresu robót.
Do transportu pionowego można używać rynien lub żurawików elektrycznych.
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3.2.       Rusztowania
3.2.1. Podstawowe określenia

-  daszek  ochronny  –  zabezpieczenie  przed  spadającymi  przedmiotami  nad 
wejściem.
- długość rusztowania – długość mierzona po obwodzie zewnętrznym stojaków,
-  komplet  rusztowania  –  pełny  zestaw  elementów  o  określonych  kształtach  i 
wymiarach, które odpowiednio połączone dają określoną wielkość.

3.3.2.   Badania
Badaniami objęte są:

- części rusztowań
- zmontowane rusztowanie

3.3.3.   Opis badań
Sprawdzanie wymagań ogólnych
- sprawdzanie stanu podłoża
- sprawdzanie posadowienia rusztowania
- sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania
- sprawdzanie stężeń i zakotwień

3.3.4.   Eksploatacja rusztowań
Przegląd rusztowań
- codziennie
- dekadowe
- doraźne

4.     TRANSPORT

4.1.      Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2.      Transport materiałów
Transport  rozbieranych  elementów  i  gruzu  oraz  transport  sprzętu  dowolnymi 
środkami transportowymi na odległość 10 km. Wykonawca przed rozpoczęciem 
robót  złoży  do  Wydziału  Ochrony  Środowiska  UM  w  Jaworznie  informacje  o 
wytworzonych odpadach oraz ich zagospodarowaniu. Informacja winna wpłynąć 
na 30 dni przed rozpoczęciem robót.

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Wymagania ogólne
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegółowe 
Przed  przystąpieniem do wykonywania  robót  rozbiórkowych  dokładnie  zbadać 
elementy podlegające rozbiórce, stan elementów oraz rodzaj materiałów z jakich 
je wykonano.
 Należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na  podwieszone  części  budynku  takie  jak 
balkony, galerie itp. 
Usunięcie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie  może  naruszyć  stateczności 
sąsiedniego elementu.
Przed przystąpieniem do rozbiórki ścianek działowych należy sprawdzić czy nie 
są obciążone.
Przebieg  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych  powinien  być  odnotowany  w 
dzienniku budowy.
Miejsce  gromadzenia  gruzu  należy  zabezpieczyć.  Niedopuszczalne  jest 
gromadzenie gruzu na balkonach, klatkach schodowych.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.      Wymagania ogólne
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Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne pkt. 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT

7.2. Zasady ogólne
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.3. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m², m³, szt. kpl. m, dostosowana do rodzaju robót w 
jakim wykonywane jest wyburzenie lub demontaż. 

8.     ODBIÓR ROBÓT      

8.1.      Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8.
Odbiór  polega  na  wizualnej  ocenie  faktu  rozbiórki  i  uporządkowaniu  miejsca 
rozbiórki.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-
01 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2.     Płaci się za wykonaną i odebraną ilość ww jednostek obmiarowych   według 
ceny jednostkowej,           która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- wykonanie rozbiórki lub demontażu
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
- załadowanie i odwiezienie elementów z rozbiórki i gruzu,
- oczyszczenie miejsca robót
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

MUROWANIE ŚCIAN Z BLOCZKÓW 
Z BETONU KOMÓRKOWEGO 

KOD CPV 45262500-6
NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.03.

1. WSTĘP

Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  murów  i  ścianek  działowych  z 
bloczków z betonu komórkowego. 

Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
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Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  SST  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1.

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

2. MATERIAŁY

Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wymagania szczegółowe
-  bloczki  z betonu komórkowego o klasie wytrzymałości  założonej w Projekcie 
Technicznym
- zaprawa wapienni-cementowa i cementowa zgodna z założeniami normy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe bloczków nie mogą przekraczać:
• dla typu 49/24 gat.1 

- na długości ± 0,8
- na wysokości ± 0,5
- na grubości ± 0,5

• dla typu 49/18 gat.1
- na długości ± 0,8
- na wysokości ± 0,5
- na grubości ± 0,5

• dla typu 49/12 gat.1
- na długości ± 0,8
- na wysokości ± 0,5
- na grubości ± 0,3

Elementy  powinny  mieć  kształt  prostopadłościanu  o  prostych  krawędziach  i 
płaskich, równych powierzchniach.
Powierzchnie  elementów  nie  mogą  wykazywać  pęknięć  i  rys  poziomych  i 
pionowych widocznych gołym okiem.
Barwa elementów powinna być jednolita. 
Elementy powinny być ocechowane na bocznej powierzchni znakiem właściwej 
im odmiany w postaci pasków lub plam wykonanych farbą.
Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem osuszone.
Elementy  z  betonu  komórkowego  nie  wolno  stosować  w  partiach  muru 
położonych poniżej50 cm nad poziomem terenu oraz w pomieszczeniach stale 
zawilgoconych.
Każda  partia  bloczków  lub  płytek  z  betonu  komórkowego  dostarczona  na 
budowę  powinna  być  na  żądanie  odbiorcy  zaopatrzona  w  atest  w  postaci 
zaświadczenia  wytwórni  stwierdzającego  zgodność  wyrobu  z  wymaganiami 
normy oraz określającego typ,  gatunek,  odmianę i  klasę elementów oraz ich 
liczbę.
Odbiór techniczny w warunkach budowy polega na sprawdzeniu prawidłowości 
kształtu i wymiarów, jakości powierzchni oraz stanu wilgotności wzrokowo lub 
przez zważenie elementu.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:
1. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono 

zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie 
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Polskich  Norm,  Aprobat  Technicznych  oraz  właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,

2. Deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
-  Aprobatą  Techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie 
ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją 
określoną w pkt 1.

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt do robót murarskich:
- betoniarka wolnospadowa 
- rusztowania rurowe
- kielnie do rozprowadzania zaprawy
- poziomnica, łata murarska
- narzędzia i sprzęt pomocniczy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymywania  sprzętu  w  dobrym  stanie 
technicznym. 

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt.4.

Transport materiałów 
Bloczki  i  płyty  z  betonu  komórkowego  mogą  być  przewożone  dowolnymi 
środkami transportu.
Elementy  przewożone  luzem  powinny  być  układane  szczelnie  jeden  obok 
drugiego  w  jednakowej  liczbie  warstw.  Wolne  przestrzenie  pomiędzy 
załadowanym  stosem  a  ścianami  środka  transportowego  powinny  być 
wypełnione  pojedynczymi  elementami  lub  innym  materiałem  w  celu 
zapobieżenia  przesuwaniu się ładunku.  Bloczki  i  płyty z  betonu komórkowego 
mogą  być  dostarczane  również  w  pakietach,  tj.  spięte  po  kilkanaście  sztuk 
bednarką.
Wszelkie czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem 
elementów  powinny być przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich znaczną 
kruchość.
Elementy składować w stosach w maksymalnie 16 warstwach- przy układaniu 
poziomych elementów, i maksymalnie 8 warstwach  przy układaniu pionowym tj. 
wysokości  układania  elementu  powyżej  24  cm.  W  celu  zabezpieczenia  stosu 
przed rozsypaniem należy przy układaniu elementów na wysokość 16 warstw 
stosować krzyżowanie kolejnych warstw lub spinanie bloczków w każdej warstwie 
klamrami z drutu. Jeśli nie stosuje się takich zabezpieczeń należy stos układać 
tylko w 4 warstwach.
Teren pod składowanie bloczków i  płytek musi być wyrównany i  odwodniony. 
Elementy nie powinny być składowane bez przykrycia dłużej niż 2 tygodnie, a w 
okresie zimowym należy je przechowywać pod zadaszeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt. 5.

21



ZMIANA  SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ WARSZTATU NA BIBLIOTEKĘ

Wymagania szczegółowe
Bloczki i płyty powinny być układane na zaprawie klejowej zgodnie z instrukcją 
producenta, powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Mury należy układać 
warstwami,  z  przestrzeganiem  prawideł  wiązania,  grubości  spoin  oraz 
zachowaniem  pionu  i  poziomu.  Mury  powinny  być  wznoszone  możliwie 
równomiernie na całej długości.
Elementów z betonu komórkowego nie można stosować do wznoszenia ścian z 
przewodami dymowymi lub wentylacyjnymi. Ściany takie muszą być wykonane z 
cegły ceramicznej zwykłej.
Mury  nośne  w  obrębie  kondygnacji  powinny  być  wykonane  z  elementów  tej 
samej odmiany, tej samej marki i na jednakowej zaprawie.
Ściany podłużne i poprzeczne należy wznosić równocześnie.
Odchylenia od wymiarów poziomych pomieszczeń i wysokości  kondygnacji  dla 
murów z elementów z betonu komórkowego ± 20mm
Odchylenia od wymiarów poziomych i pionowych całego budynku ± 50mm
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni na długości 1m – 4mm, 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od pionu na wysokości 1m ściany – 3mm, na 
całej wysokości kondygnacji 6 mm, a na całej wysokości budynku 15 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne pkt. 6.  

Badania w czasie odbioru
Sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów  wyrywkowych  zgodności 
wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania  i  obowiązującymi 
zasadami wiązania. Sprawdzeniu podlegają:
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,
- grubość muru,
- pionowość powierzchni i krawędzi,
- poziomość warstw z bloczków i płyt,
- grubość spoin i ich wypełnienie 
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  aprobat,  świadectw, 
certyfikatów  na  zastosowane  materiały.  W  przypadku  stosowania  materiałów 
budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor nadzoru wstrzyma 
roboty i  zobowiąże Wykonawcę do usunięcia  wad, zastosowania odpowiedniej 
jakości materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla muru grubości 24 cm jest - m³, dla muru grubości 12 
cm i niższej - m².

Ilość robót
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8.
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Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-
01 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² lub m³ murów, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży
- ustawienie i rozebranie rusztowań bez względu na wysokość,
-  przesklepienie  otworów  drzwiowych  nadprożami  zgodnie  z  Projektem 
Technicznym,
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
- likwidacja stanowiska roboczego
- wszystkie inne czynności niezbędne do wykonania 1m² lub 1m³ muru, ścianki 
działowej lub jako uzupełnienia istniejących murów i ścianek.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

BN-78/6741-07  Wyroby  przemysłu  ceramiki  budowlanej.  Przechowywanie  i 
transport.

PN-75/B-12001 Cegła pełna zwykła.

PN-80/B-06258 Bloczki i płytki z betonu komórkowego.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

OKŁADANIE I WYKŁADANIE  PŁYTKAMI GRESOWYMI

KOD CPV 45431000-7
NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.04.

 

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.

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 
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych,

- . pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 
1133),
- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. 
nr 202, póz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien 
on uwzględniać:
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
- lokalizację i warunki użytkowania,
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. W projekcie powinny być zawarte:

-  wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw,
-  specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
-  sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia,
-  kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,
-  wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,
-  zasady konserwacji wykładziny i okładziny.
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2
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Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć:
- 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 
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

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

- 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 llb.

- 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

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

-  listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

-  środki ochrony płytek i spoin,

-  środki do usuwania zanieczyszczeń,
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-  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 klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiały budowlane. Woda do betonów 
i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- 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 
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót:
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

-  wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,

-   roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie       dotyczy to instalacji podpodłogowych),

-  wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego.

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

 4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wykładziny

5.3.1. Podłoża pod wykładziny

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 
50 mm.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

- podkłady związane z podłożem - 25 mm

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
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Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.3.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki.  Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych 
wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją 
producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej
linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejącą  powinna  być  nałożona 
równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  zębów pacy  zależy  od wielkości 
płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności 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
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- 400 x 400 mm      -    12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio       około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności 
świeżej kompozycji  klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod  całą 
powierzchnią  płytki.  Można to osiągnąć nakładając  dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

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

- powyżej 600 mm   - około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej  niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem należy  zwilżyć  je  wodą 
mokrym pędzlem.
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z 
powierzchni  płytek  wilgotną gąbką.  Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 
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.

30



ZMIANA  SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ WARSZTATU NA BIBLIOTEKĘ

Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po 
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.

5.4. Wykonanie okładzin

5.4.1.   Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

-  ściany betonowe

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

-  płyty gipsowo kartonowe.

Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowania 
podłoża.

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  W 
przypadku  wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. 
W  przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych  może  być 
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

-   powierzchnia czysta,  niepyląca,  bez ubytków i  tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich,

-  odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 
3 na długości łaty,

-  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji,

-  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.4.2.   Wykonanie okładzin
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Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie
płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny mieć  jednakowa szerokość, 
większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek.

Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być 
rozłożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od 
wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  sprawiają,  że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji  klejącej  w zależności  od rodzaju i  równości  podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć  się  tam cała  płytka.  Jeśli  pierwsza płytka  ma być  docinana,  układanie  należy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na 
właściwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności 
świeżej  zaprawy klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania".  Płytki  o  dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki) 

dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności  od wymiarów płytek 

podano w pkt. 5.3.2.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
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Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe 
jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do 
ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po  związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku  gdy krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe przed spoinowaniem należy  zwilżyć  je  wodą 
mokrym pędzlem.

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po 
powierzchni  okładziny  pocą gumową.  Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie  między 
płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z 
powierzchni  płytek  wilgotną gąbką.  Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym 
narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Jeżeli  w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i  niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 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  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po 
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 
stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogą być także płytki.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i  okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

Wszystkie  materiały  -  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
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Badanie  podkładu powinno być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
-   sprawdzenie  wizualne wyglądu  powierzchni  podkładu pod względem wymaganej  szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
-  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2 -metrową łatę,
-   sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do l mm
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

-  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru,

6.3. Badania w czasie robót

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

Badania w czasie  odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich  wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w 
dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-  prawidłowości przygotowania podłoży,

-  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

-  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
-   sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
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-  sprawdzenie odchylenia  powierzchni  od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej  długości  2 m 
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
-  sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i 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 należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z 
dokładnością do 0,5 mm
-  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki  kontroli  powinny być  porównane z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  6.5.2.  niniejszego 
opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
-  cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
-   cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-   dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  wykładziny  od płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości 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 niż 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.  6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące 

wymagania:

-  cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
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-   cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-  dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 
2 mm na długości 2 m,
-  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
-  spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

-  elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta.

7.    OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  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 rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego.

Powierzchnie  okładzin  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  lub  wg  stanu 
faktycznego.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 8.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  wykładzinowych  i 
okładzinowych.

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego 
opracowania.  Wyniki  badań należy  porównać z wymaganiami dotyczącymi  podłóż i  określonymi 
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  daty  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych.

jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub 
szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym odbiorem robót  ulegających  zakryciu  (podłóż)  oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku  budowy lub protokóle  podpisanym przez  przedstawicieli 
inwestora (Inżynier Kontraktu) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  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 ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 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  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działalności  powinna 

określać  umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji 

następujące dokumenty:

-  projekt budowlany,

- 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 podłoże,

- protokóły odbiorów częściowych,

-  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

37



ZMIANA  SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ WARSZTATU NA BIBLIOTEKĘ

-  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania  zgodnie  wytycznymi  podanymi  w pkt.  6.4.  niniejszej  ST porównać je z  wymaganiami  i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-  jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 

lub  okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej  rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności  odbioru sporządza się protokół  podpisany przez  przedstawicieli  zamawiającego i 

wykonawcy.                            Protokół powinien zawierać:

-   ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

-  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i  okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji  oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wykładzin  i  okładzin  z 
uwzględnieniem zasad             opisanych  w  pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9.

9,2.  Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:
-  rozliczenie  ryczałtowe gdy  podstawą płatności  jest  ustalona  w dokumentach  umownych stała 

wartość  wynagrodzenia;  wartość  robót  w  tym  przypadku  jest  określona  jako  iloczyn  ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

-  rozliczenie  w  oparciu  o  wartość  robót  określoną  po  ich  wykonaniu  jako  iloczyn  ustalonej  w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego.

9.3.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:

-  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-  wartość  zużytych  materiałów podstawowych i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami  wynikającymi  z 

technologii robót z kosztami zakupu,

-  wartość pracy sprzętu z narzutami,

-   koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

-  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny  jednostkowe  uwzględniają również przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych  i  dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla  pracowników,  zużycie  energii  elektrycznej  i  wody,  oczyszczenie  i  likwidacja  stanowisk 
roboczych.
W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
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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, 

właściwości 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 l.
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%. 
Grupa A l.

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 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, 

porowatości 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 

powierzchni płytek szkliwionych..
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PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 

rozszerzalności liniowej.

 PN-EN ISO10545-9:1998  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 
włoskowate 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 różnic barw.

PN-EN 101:1994          Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa.

PN-EN 12004:2002        Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002       Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych 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 żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)   Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie 
odporności na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(1-1)  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(1-1)   Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: 

oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

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. 
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PN-88/B-32250           Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 
45000000-7),                          wydanie OWEOB Promocja-2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 1990 
rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, 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.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH.

PODKŁADY I POSADZKI

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.05.
KOD CPV 45430000-0

  
1.      WSTĘP

1.1.      Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i 
odbioru posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych.  

1.2.
      Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.      Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  SST  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1.

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

2. MATERIAŁY

2.1       Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.
      Wymagania szczegółowe
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Na  budowę  powinny  być  dostarczone  wyroby  do  wykonania  posadzek 
przewidziane w projekcie technicznym oraz z następującymi dokumentami:
- certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną,
- wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w 
projekcie,
- informacją o okresie przydatności do stosowania, 
- podstawowymi informacjami  bhp i p.poż.
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające 
i zmywające, zgodnie z Ustawą o Substancjach i preparatach chemicznych z dnia 
11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11 poz. 84), nie mogą być przyjęte na budowę, 
jeżeli nie mają „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”(art.5.2). KChSN 
musi  być  opracowana  zgodnie  ze  wzorem  podanym  w  załączniku   do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki  Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. 
(DZ.U.nr  26,  poz.241)  –  stan  prawny  ze  stycznia  2004  r.  Opakowania  muszą 
spełniać wymagania  podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 
2002 r.
Podczas  przyjmowania  na  budowę wyrobów przeznaczonych  do  wykonywania 
posadzek z tworzyw sztucznych Wykonawca powinien sprawdzić:
- zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową
-  kompletność  i  aktualność  dokumentów  dostarczonych  na  budowę  wraz  z 
materiałami do wykonania posadzek,
- wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach wymiary 
itp.
-  właściwości  losowo  wybranej  partii  dostarczonego  materiału  z  podanymi  w 
dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas 
kontroli  bieżącej  lub innymi o ile  kontrola taka była przewidziana w projekcie 
technicznym.
Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy.
Warunki przechowywania wyrobów powinny być dostarczone wraz z materiałem. 

3.     SPRZĘT 

3.1.      Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek
- kielnie trapezowe, szpachle, pojemniki plastikowe, noże i piłki do cięcia
- łata metalowa, poziomnica

4.     TRANSPORT

4.1.        Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2. Transport materiałów
Wykładziny  rulonowe  z  tworzyw  sztucznych  można  przewozić  dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i 
zamoknięciem.

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Wymagania ogólne
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2.      Wymagania szczegółowe
Podłoża pod płytki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2.
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Przed przystąpieniem do robót wykładzinowych powinny być zakończone roboty 
instalacyjne  (  wodociągowe,  kanalizacyjne,  c.o.  elektryczne)  oraz  roboty 
wykończeniowe (bez robót malarskich).
Podłoża – Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna 
przekraczać  3%  (wagowo),  w  podkładach  gipsowych  i  estrichgipsowych  2%, 
natomiast w podkładzie anhydrytowym 1,5%.
W wypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania 
posadzki  należy przesunąć.
Temperatura w pomieszczeniach,  w których wykonuje się posadzki  z tworzyw 
sztucznych nie powinna być niższa niż 10ºC
Podkłady, na których ma być ułożona posadzka powinno być mocne, równe, bez 
rys i spękań oraz suche.
Podkład  powinien  mieć  wytrzymałość  na  ściskanie  co  najmniej  12  MPa  . 
Powierzchnia podkładu powinna być równa. Badanie podkładu za pomocą łaty o 
długości  2  m  nie  powinno  wykazywać  prześwitów  większych  niż  2mm. 
Dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki od 
płaszczyzny poziomej  nie przekroczyło 5 mm na całej  długości  lub szerokości 
pomieszczenia.
W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości co najmniej 10 cm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. 
W miejscu styku posadzki  z  kanałami,  fundamentami oraz w miejscach styku 
dwóch  odmiennych  posadzek  –  posadzki  te  powinny  być  odgraniczone 
materiałem podanym w projekcie.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.      Wymagania ogólne

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne pkt. 6.  

6.2.  Kontrola podkładów i posadzki
Odbiór  podkładu  posadzkowego  powinien  być  wykonany  bezpośrednio  przed 
przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem 
wymaganej  gładkości,  występowania  ubytków,  porowatości  oraz  czystości  i 
zawilgocenia.
Podkład  powinien  mieć  wytrzymałość  na  ściskanie  co  najmniej  12  MPa  . 
Powierzchnia podkładu powinna być równa. Badanie podkładu za pomocą łaty o 
długości  2  m  nie  powinno  wykazywać  prześwitów  większych  niż  2mm. 
Dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki od 
płaszczyzny poziomej  nie przekroczyło 5 mm na całej  długości  lub szerokości 
pomieszczenia.
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczegółów  w  podkładzie:  szczelin 
dylatacyjnych,  przeciwskurczowych,  cokołów  itp.  wizualnie  oraz  dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości szczelin oraz wysokości cokołów.
-  sprawdzenie  wytrzymałości  betonu,  zaprawy  cementowej,  gipsu  lub  innych 
materiałów z których podkład został wykonany metodami nieniszczącymi.
Zakres   czynności  kontrolnych  dotyczących  posadzek  z  tworzyw  sztucznych 
powinien obejmować:
- sprawdzenie zastosowanego rodzaju wykładziny z projektem technicznym,
- sprawdzenie barwy i porównanie z wymaganiami projektu technicznego,
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  zewnętrznego  i  wykończenia  posadzki; 
posadzka  powinna  mieć  jednolitą  barwę,  na  całej  powierzchni  dokładnie 
przylegać do podłoża.  Posadzka,  która nie przylega do podłoża nie może być 
odebrana.

44



ZMIANA  SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ WARSZTATU NA BIBLIOTEKĘ

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika 
budowy.
Jeżeli  choć  jedna  z  kontrolowanych  cech  nie  spełnia  stawianego  wymagania, 
odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 

7.     OBMIAR ROBÓT  

7.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m² wykładziny.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.     ODBIÓR ROBÓT      

8.1.      Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór wykładzin
Roboty  posadzkowe  wymagają  odbiorów  przejściowych,  podczas  których 

powinna  być  skontrolowana  jakość  wykonanych  prac  i  ich  zgodność  z 
wymaganiami projektu technicznego.
Wymagane są następujące odbiory przejściowe:
-  odbiór  każdej  z  warstw  izolacji  p/wilgociowej,  np.  gruntowania,  warstwy 
spodniej, warstwy wierzchniej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór każdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),
- odbiór podkłady betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiałów 
pod posadzkę,
-  odbiór  warstw:  wyrównawczej,  wygładzającej,  adhezyjnej  itp.  (o  ile  są 
zaprojektowane)
- odbiór każdej z warstw posadzkowych, jeżeli posadzka jest zaprojektowana z 
kilku  warstw.  Np.  izolacji  wodoszczelnej  lub chemoodpornej  pod nawierzchnią 
posadzki.
Odbiór  końcowy  następuje  po  zakończeniu  całości  zaprojektowanych  prac  i 
dotyczy posadzki.

Przy  wyszczególnionych  powyżej  odbiorach  przejściowych  powinny  być 
przedłożone następujące dokumenty:
- opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania,
- dziennik budowy,
-  rysunki  i  pisemne  potwierdzenie  ewentualnych  uzgodnionych  i  dokonanych 
zmian,
- protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających,
- wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłożą oraz podkłady (o 
ile były wymagane w projekcie i wykonane).

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami
- dziennik budowy,
-protokoły odbiorów przejściowych.
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały 
pozytywne wyniki.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-
01 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Płaci  się  za  wykonaną i  odebraną  ilość  m²   według     ceny  jednostkowej, 
która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie podkładu,
- ułożenie wykładziny wraz z cokolikami
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.    Normy

  PN-87/B-2151 Przegrody dźwiękochłonne
KRT/11/II MW – Wykładzina Cite

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ROBOTY TYNKARSKIE

KOD CPV 45410000-4
NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.06.

  
1.      WSTĘP

1.1.      Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  tynków  zwykłych  wewnętrznych  oraz  uzupełnienia  tynków  po 
dokonanych przekuciach w istniejącym budynku.

1.2      Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.      Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  SST  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1.

1.4.     Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2.     MATERIAŁY

2.1       Wymagania ogólne
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Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.3.
      Wymagania szczegółowe

Zaprawy do tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane” lub aprobatom technicznym.

2.3.      Woda 

Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw.

2.4.      Piasek

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”.

2.5.      Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

3.     SPRZĘT 

3.1.      Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2       Sprzęt do wykonywania tynków

- mieszarki do zapraw
- betoniarki wolnospadowe
- pompy do zapraw
- agregat tynkarski

4.     TRANSPORT

4.1.       Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2.      Transport materiałów

Transport  cementu i  wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie  z 
normą BN-88/6731-8. 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach 
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Wymagania ogólne
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Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2.      Wymagania szczegółowe

Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-
70/B10100 p. 3.3.2.
Przy  wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w 
normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno-  i  wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.      Wymagania ogólne

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne pkt. 6.  

6.2.      Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany  w 
normie PN-70/B010100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań 
a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
- prawidłowości przygotowania podłoży
- przyczepności tynków do podłoża
- grubości tynku
- wyglądu powierzchni tynku
- prawidłowości wykonania krawędzi tynku
- wykończenie tynku w narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1.     Zasady ogólne

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.2.      Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m² tynku

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.     ODBIÓR ROBÓT      

8.1.      Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8.

8.2.
     Odbiór tynków
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały 
pozytywne wyniki.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
     Wymagania ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-
01 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2.
      Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m²   według     ceny jednostkowej,           która 

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- oczyszczenie podłoża,
- nałożenie tynku,
- ustawianie i rozbiórkę rusztowań bez względu na wysokość,
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego,
-  wszystkie  inne  czynności  niezbędne  do  wykonania  1m²  tynku  na  ścianach 
nowych lub jako uzupełnienie na ścianach istniejących, sufitach lub w ościeżach.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.    Normy

  PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy 
odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45440000-3
NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ – 01.07.

1.      WSTĘP

1.1.      Przedmiot SST
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Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i 
odbioru powłok malarskich emulsyjnych. 

1.2.      Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.      Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  SST  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1.

1.4.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  Inspektora 
Nadzoru, zgodność z Dokumentacją projektową, SST i poleceniami

2.    MATERIAŁY

2.1.      Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.      Wymagania szczegółowe

 –  farba  emulsyjna  o  kolorystyce  założonej  w  Projekcie  Technicznym  do 
wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- farba emulsyjna zmywalna,

3.     SPRZĘT 

3.1.      Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2.      Sprzęt do wykonywania powłok malarskich

- pędzle ławkowce
- pompka malarska ręczna lub z kompresorem

4.     TRANSPORT

4.1.       Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2.  Transport materiałów i składowanie.

Środki  transportu  dowolne.  Przechowywanie  w  magazynie  zaopatrzonym  w 
należytą wentylację o temperaturze powietrza w granicach +5 do +25ºC. 

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Wymagania ogólne
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Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2.      Wymagania szczegółowe

Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć w celu usunięcia grudek zaprawy i 
zachlapań. Przed malowaniem wykonać gładzie gipsowe.
Tynki  nowe  wymagają  przed  malowaniem  emulsyjnym  lub  olejowym 
zneutralizowania.  Należy  zastosować  w  tym  celu  fluatowanie-  powleczenie 
powierzchni 10 – procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku lub 
innym podobnym preparatem.
Przed przystąpieniem do malowania farby powinny być dokładnie wymieszane.
Malowanie  może  odbywać  się  pędzlami  ławkowcami,  wałkami  lub  pistoletami 
natryskowymi.  Przed przystąpieniem do malowania na starych tynkach należy 
wykonać przecierkę zaprawą wapienną za pomocą packi. Po wyschnięciu tynku 
tok przygotowania podłoża jest taki sam jak dla nowych tynków.
Stare  powłoki  olejne  usunąć  za  pomocą  ługowania  lub  opalania  płomieniem 
lampy lutowniczej.
Przygotowanie powierzchni nowych tynków:
Powierzchnię  nowych  tynków  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu 
usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu 
należy  powierzchnię  tynków odkurzyć,  drobne  uszkodzenia  wypełnić  zaprawą 
tego samego rodzaju co zaprawa użyta do wykonania tynku. Powierzchnia tynku 
powinna  być  zagruntowana  przy  technice  emulsyjnej  –  rozrzedzoną  farbą 
emulsyjną (z 5-10 proc. Dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjnego. 
Przygotowanie powierzchni gipsowych:
Powierzchnie  gipsowe  wymagają  uprzedniego  zagruntowania  w  celu 
zmniejszenia nasiąkliwości. Gruntownik stanowi roztwór pokostu w benzynie do 
lakierów C w stosunku 1:1. Gruntownik powinien być nałożony cienką warstwą 
pędzlem.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.      Wymagania ogólne

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-01 
„Wymagania ogólne pkt. 6.  

          6.2.  Badania w czasie odbioru robót 

Odbiór robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
-sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.

7.    OBMIAR ROBÓT

7.1.        Zasady ogólne

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt.7.

7.2.        Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m² powłoki  malarskiej  wraz  z  ewentualnym 
przetarciem oraz wykonaniem gładzi gipsowej
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Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
wszystkich  robót  towarzyszących  potrzebnych  do  wykonania  1m²  powłoki 
malarskiej.

8.     ODBIÓR ROBÓT      

8.1.      Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8.

8.2.
     Odbiór powłok malarskich

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały 
pozytywne wyniki.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
                Wymagania ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-
01 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2.           Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m²   według     ceny jednostkowej, która 
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- oczyszczenie podłoża,
- przetarcie tynków starych ścian,
- wykonanie gładzi gipsowej
- nałożenie powłoki malarskiej
- ustawianie i rozbiórkę rusztowań bez względu na wysokość,
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego,
- wykonanie wszystkich innych czynności i prac tymczasowych niezbędnych do 
wykonania robót malarskich.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10280  „Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i  badania techniczne przy 
odbiorze.

PN-69-B-10285 „ Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Warunki i 
badania przy odbiorze.

10.2.Normy.
PN-EN -10280 Roboty malarskie 
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