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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 

ST B 00.00.00 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1. Nazwa zamówienia. 

"Modernizacja budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych 

Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - II etap" - (wymiana okien). 

 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 

dotyczące zamierzenia inwestycyjnego p.n. "Modernizacja budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac 

laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - II etap" - 

(wymiana okien). 

 

3. Roboty towarzyszące i tymczasowe. 

  W pojęciu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072 

przewiduje się wykonywanie robót towarzyszących i tymczasowych – rusztowania i ogrodzenia. 

 

4. Informacje o terenie budowy. 

 Obszar przewidziany pod inwestycje znajduje się w Krakowie przy ulicy Reymonta 25. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach uzgodnionych przez Zamawiającego, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są skalkulowane w wycenie ofertowej. 

 

 4.1. Organizacja robót budowlanych: 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach określonych w umowie 

o wykonanie robót. Inwestor nie gwarantuje Wykonawcy zaplecza w postaci: szatni, jadalni, WC, magazynów 

itp. Wykonawca robót, na etapie zawierania umowy, przedstawi inwestorowi do akceptacji, plan 

organizacji robót z uwzględnieniem umownych terminów realizacji dla wszystkich robót objętych umową. 

Doprowadzenie mediów dla potrzeb budowy Wykonawca zapewnia we własnym zakresie, zgodnie 

z przedstawionym planem organizacji robót. Koszt tego opracowania należy uwzględnić w cenie oferty.  

 

 4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 

i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane 

w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie polisy 

ubezpieczeniowe na zasadach określonych w warunkach przetargowych. 

 

 4.3. Ochrona środowiska: 

 Wykonawca podczas prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów zawartych  

w ustawie z dnia 27.04.2001 r. – „Prawo ochrony środowiska”, a w szczególności: 

- utrzymywać w należytym stanie teren budowy; 

- podejmować wszelkie kroki mające na celu uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub 

własności, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych zjawisk powstałych w następstwie realizacji 

zamówienia na terenie i wokół terenu budowy; 

- zachować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami, zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla środowiska wodnego; 

- zachować środki ostrożności związane z możliwością powstania pożaru;  

- tłumić hałas; 

- na bieżąco wywozić oraz utylizować gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że są skalkulowane w wycenie ofertowej. 

 

 4.4. Warunki BHP: 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Kierownik budowy zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu harmonogram 

realizacji robót oraz plan BiOZ. 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał 

będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 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 w trakcie rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Koszt powyższych przedsięwzięć należy uwzględnić w cenie 

oferty. 

 

 4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 

 Nie leży w gestii Zamawiającego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiający zapewni 

teren w celu ewentualnego posadowienia kosztem Wykonawcy kontenera magazynowo – socjalnego na czas 

trwania robót. 

 

 4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

 W celu dojazdu na teren budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych publicznych 

i osiedlowych. W razie potrzeby, przy wjeździe na teren budowy zostaną umieszczone przez Wykonawcę znaki 

informacyjne o zaistniałych zmianach organizacji ruchu i zagrożeniach. 

Wykonawca winien zabezpieczyć dostępność do drogi pożarowej oraz zapewnić właściwą komunikację zgodnie 

z ruchem lokalnym. 

 

 4.7. Ogrodzenie: 

 Wykonawca winien zabezpieczyć obszar robót przed dostępem osób trzecich. 

 

 4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

 Wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodników, krawężników publicznych i na 

terenie wewnętrznym, zostaną natychmiast naprawione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

5. Nazwy i kody CPV. 

1) Działy robót:  

45000000-7 Roboty budowlane. 

 Grupy robót:  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 Klasy robót:  

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

 Kategoria robót:  

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45324000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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6. Określenia podstawowe.  

 Określenia podstawowe stosowane w specyfikacji: 

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 

wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze z harmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja właściwości użytkowych - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

Europejski dokument oceny - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną 

w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki 

produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 

Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. Patrz niżej: 

hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje ona interesy inwestora na budowie 

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości oraz 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.  

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty 

harmonizacji (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 

zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, lub obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych 

przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany, jako "odbiór 

końcowy". 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem końcowym", 

polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez 

osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale niebędącą 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 

budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 

budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez 

niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym 

na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zgodnie 

z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający 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). 

Kierownik budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszącą ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

MATERIAŁÓW. 

1. Wymagania ogólne. 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych, spełniające 

wymagania podstawowe, określone w artykule 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także, że powinny być zgodne 

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 

odpowiednie urzędy i instytucje, jako bezpieczne dla środowiska. 

 Konstrukcja części drewnianych powinna umożliwiać swobodny spływ wody i uniemożliwiać jej 

gromadzenie się. W przypadkach kontaktu z gruntem, należy zastosować metodę konstrukcji typu „stopa 

słupka”. Części metalowe powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Niedopuszczalne jest stosowanie metali tworzących toksyczne tlenki w postaci łusek lub zbitej warstwy. 

Tworzywa syntetyczne powinny być odporne na promieniowanie UV (nadfioletowe). 

 Jeżeli podczas konserwacji trudne jest określenie, kiedy materiał staje się kruchy, producent powinien 

wskazać okres, po którym zaleca się wymianę danej części lub urządzenia. 

 Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 

o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie 

oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację właściwości 

użytkowych, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

 Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty 

dopuszczające do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem 

art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” oraz Ustawą z dnia 16.04.2004 r. „O wyrobach 

budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004 r. nr 92 poz. 881 wraz z późniejszymi zmianami oraz posiadać 

parametry nie gorsze od zaproponowanych w załączonych Specyfikacjach Technicznych. Każda partia 

materiałów dostarczona celem wykonania robót winna posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

 

2. Warunki składowania. 

 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 

uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny 

być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzeniu inspekcji. 

 Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny, za to aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 

określonym artykule 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 

a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy  

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 

odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów 

budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Inwestorem, podejmuje 

odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 

urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.  
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3. Kontrola jakości Wykonawcy. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości użytych do wykonania zamówienia 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, 

włączając pracowników, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które wzbudzą wątpliwość Zamawiającego, co do ich jakości.  

 Przed przystąpieniem do badań Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  

o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki badań muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającego. 

Koszty tych dodatkowych badań obciążają Wykonawcę. Wykonawca zwolniony będzie z wykonywania 

badań zakwestionowanych materiałów w przypadku, gdy materiały te zostaną usunięte, ulepszone lub 

zamienione na inne, nie budzące wątpliwości, z jego własnej woli.  

 

4. Kontrola jakości Zamawiającego. 

 Zamawiający w trakcie weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiałów i robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, oceniać będzie ich zgodność na podstawie wymagań Specyfikacji Technicznej, a także 

w oparciu o dokumenty i wyniki badań. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

 W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja 

sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 

wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 

 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

 Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie z rozdziałem nr 3 o brzmieniu 

„Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych” Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 

dnia 23 października 1997 r.). 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, 

jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego 

sprzętu transportowego. 

 Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 

przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje 

środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie  z rozdziałem nr 4 o brzmieniu 

„Transport wewnętrzny i magazynowanie” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129 poz.844 z dnia 23 października1997 r. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1. Wymagania ogólne. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także 

w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie załączniki 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy, stanowią integralną część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

 Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
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ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału 

tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami.  

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć 

wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót. 

 

2. Odbiór robót budowlanych. 

2.1. Rodzaje odbiorów 

 Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór 

końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót powinna 

określać umowa o roboty budowlane. 

 

2.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

2.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

 Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 

projektowania organizacji robót. 

 Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 

z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 Odbiory mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w umowie.  

 

2.4. Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku 

stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 

2.5. Odbiór po okresie rękojmi 

 Zasady i termin odbioru określa umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy Inwestorem 

i Wykonawcą robót. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a)  umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

2.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

 Zasady i termin odbioru określa umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy Inwestorem 

i Wykonawcą robót. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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2.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1) wszelkie pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

2) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

5) wyniki badań i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 

6) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej), 

7) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, opisem przedmiotu zamówienia oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania -  ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 

eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

8) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa  "B" dla materiałów 

i urządzeń, 

 Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.  

 Obowiązuje przedłożenie dokumentów wynikających z zawartej umowy, a związanych z wykonaniem 

robót budowlanych 

 

3. Roboty rozbiórkowe. 

 Występujące roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności 

i staranności. Należy przy tym stosować odpowiedni sprzęt zgodnie z przepisami bhp. Wszelkie uszkodzenia 

spowodowane działaniem Wykonawcy zostaną przez niego natychmiast naprawione lub pokryje one koszty ich 

likwidacji. 

 

4. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy. Projekt składa się 

z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej 

oraz składowisk, 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, 

4) sposób dostawy wody, energii elektrycznej, zagospodarowania odpadów, 

5) zasady w korzystaniu z dróg publicznych,  

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8) warunki i miejsca składowania, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 

9)  zabezpieczenie środowiska przyrodniczego, 

10) plan zatrudnienia pracujących brygad. 

11) dozorowanie terenu budowy w czasie godzin pracy, poza godzinami pracy i w dni świąteczne. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:  

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie 

potrzeby - zaplecza technicznego budowy,  

3) drogi dojazdowe,  

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także 

odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp. 

Zarówno opracowanie powyższego projektu jak i jego wdrożenie należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

5. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. Koszty 

likwidacji placu budowy należy uwzględnić w cenie ofertowej. 
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania i pomiary 

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

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o  rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5. Dokumentacja budowy  

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje następujące dokumenty: 

-protokoły odbiorów częściowych i końcowe, 

-certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje właściwości użytkowych lub aprobaty techniczne,  

-protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Pozostałe dokumenty to: 
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-protokół z przekazania terenu budowy,  

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

-protokoły odbioru robót, 

-protokoły z narad i ustaleń, 

-korespondencję na budowie. 

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i ze specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić najmniej 3 dni przed tym terminem. 

 Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 

związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 

pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 

i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 

objętości będą wyliczone w [m
3
], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 

objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

 Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 

umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

 Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone zostaną w umowie. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1 Jednostka autorska specyfikacji technicznych:  

Alicja Sznurawa Construction and Consulting, 43-608 Jaworzno ul. Lipinka 33. 

   

9.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

a) Podstawowe akty prawne, które wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych: 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami). 

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. 

zmianami) 

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) 

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81, poz. 351; z późn. 
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zmianami) 

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

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2002 Nr 166, poz. 1360 z późn. 

zmianami) 

 

b) Przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań do wykonywania robót: 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz znakowania ich Znakiem Budowlanym (Dz. 

U. 2017, poz. 1165). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 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. 2003, Nr 120, poz. 

1130). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130, poz. 

1389). 

-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. 2004, Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi  zmianami). 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

 

Opracowała: 

Alicja Sznurawa       czerwiec 2020 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00  

STOLARKA I ŚLUSARKA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru stolarki. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

-wymiana okien – przeszklenie wejściowe, 

-drobne elementy ślusarskie w budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę aluminiową, kompletnie wykończoną wraz z okuciami – sugerowany podział 

wg dokumnenntacji przetargowej. 

Wymagania dla okien: 

- kolor szary (jak istniejący), 

- współczynnik przenikalności ciepła U ≤ 0,9 W/m2K, 

- drzwi z progiem opuszczanym 

- od zewnątrz szyba tzw. Antisol, barwiona w kolorze grafitowym. 

2.1. Ramy 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 

podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyżej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 

ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
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2.3. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło zgodnie z obowiązującymi normami. Od zewnątrz szyba tzw. Antisol, 

barwiona w kolorze grafitowym 

2.5. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

a) wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002 

2.6. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie zgodne z zaleceniami producenta. 

2.7. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie 

z dokumentacją. 

2.8. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.9. Badania na budowie 

2.9.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inspektora Nadzoru. 

2.9.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni, 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 

czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

2.10. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

3. Sprzęt 

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

 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 

w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 

Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 

z wymaganiami podanymi przez producenta. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki i ślusarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Zamiast kotwienia 

dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 

świadectwem ITB. 
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 Stolarka powinna być wbudowana zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją producenta. 

 Po zmontowaniu stolarkę dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia. 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest ilość sztuk lub m
2
 wbudowanej stolarki/ślusarki w świetle ościeżnic.  

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punktach 5 

i 6. 

 

 

 

Opracowała: 

Alicja Sznurawa       czerwiec 2020 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.02.00.00  

ROBOTY IZOLACYJNE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

Wykaz robót: 

- uzupełnienie izolacji cieplnych szpalet po wymianie okien – przeszklenia wejściowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji termicznych 

2.2.1. Styropian 

Dla wykonania izolacji termicznej budynku – styropian, λ=0,38 W/m2K. 

a) Wymagania 

 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm
2
, a powierzchnia największej dopuszczalnej 

wady 10 cm
2
. 

 wymiary: 

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty wełny układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m
3
, przy czym wysokość stosu nie powinna 

być wyższa niż 1,2 m lub rolki. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 

nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty wełny należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2. 

d) Transport. 

Płyty wełny należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
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5.1.2. Gruntowanie podkładu 

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianu należy układać na 

styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 

winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest kpl. uzupełnionej szpalety. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

1. dokumentacja techniczna, 

2. dziennik budowy, 

3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

4. protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

5. protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

Opracowała: 

Alicja Sznurawa       czerwiec 2020 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.03.00.00  

TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu (zakres wg opisu przediotu zamówienia) 

wg poniższego: 

 Tynki wewnętrzne 

 Tynki cementowo-wapienne 

 Suche tynki 

 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

 Tynki zewnętrzne – tynk w kolorystyce istniejącej. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

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

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

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

średnioziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
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–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

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

drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 

z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych  o stosunku 

1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 

budynku. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

 Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości 

łaty dwumetrowej. 
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6.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

 sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

 sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7.  Kontrola jakości 

7.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

7.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 

w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

9.  Odbiór robót 

9.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

9.2. Odbiór tynków 

9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli  prze-

nikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

 

 

 

Opracowała: 

Alicja Sznurawa       czerwiec 2020 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00  

ROBOTY MALARSKIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

Malowanie ścian i sufitów – prace odtworzeniowe w pasie 0,5 m – kolor farby zbliżony do istniejącego 

w pomieszczeniu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

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

2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.3. Farby budowlane gotowe 

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. 

2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

– wydajność – 15–16 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.3.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m

2
/dm

3 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 
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Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m

2
/dm

3 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m

2
/dm

3 

– czas schnięcia – 12 h 

2.3.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m

2
/dm

3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m

2
/dm

3 

2.4. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. 

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone  z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć 

i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

 

 

 

 



"Modernizacja budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych  

Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - II etap" - (wymiana okien).  

 

  23 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 



"Modernizacja budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych  

Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie - II etap" - (wymiana okien).  

 

  24 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 

w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

 

Opracowała: 

Alicja Sznurawa       czerwiec 2020 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 B.05.00.00  

POSADZKI 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie napraw uszkodzeń posadzek powstałych podczas ywmianny okien w obiekcie przetargowym. 

Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem 

ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 

moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem 15×15 cm, ułożonych na zaprawie 

cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 

cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 

dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 

powierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

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

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 

W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy 

grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.5. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8 
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– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– stopnice schodów, 

– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m
2
 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do 

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 

2.6. Zaprawa samopoziomująca 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 

na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość 

i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 

i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku. 

 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5°C. 

 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m
3
. 
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 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia  

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia. 

 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 

folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Posadzki cementowe  

 Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe 

z zaprawy cementowej. 

 Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 

grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

 Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

 W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego 

do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m
2
 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m

2
 przy 

posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m
2
 przy posadzkach 

jednowarstwowych. 

 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą elastyczną. 

 Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać 

i zatrzeć na gładko. 

 Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem 

pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
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przez ocenę wzrokową. 

Przy odbiorze posadzki z paneli podłogowych sprawdzeniu podlegają: 

– wygląd zewnętrzny i jednolitość rodzaju paneli / wzoru, 

– prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 

– Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować 

plamy i uszkodzenia mechaniczne 

– Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma 

– Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 

2 mm 

– Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej na całej długości 

i szerokości posadzki nie może być większe niż 3mm. 

– Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na 

całej długości pomieszczenia. 

– Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi 

– Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim 

związane. 

– Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 

Przy odbiorze parkietu sprawdzeniu podlegają: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków 

i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 

i kierunkach 2-metrową łatę,  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoży,  

– jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek. 
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