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B.00.00.00 

 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Projekt budowlany :  
Remont II piętra  oddziału wewnętrznego  z pododdziałem geriatrycznym  budynku Szpitala 

Ogólnego w Kolnie dz.nr.1727/17 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 
zakresie robót ogólnobudowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z: 

B.01.01.00 - Rozbiórki 

B.02.01.00 – Roboty murowe 

B.03.01.00 – Ścianki z płyt G-K 

B.04.01.00 – Tynki i okładziny 

B.05.01.00 - Stolarka 

B.06.00.00 Roboty malarskie 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas wykonania 
robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie inżynierii wodnej 
zaliczania się:. 

 wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 
 montaż demontaż deskowań, 
 montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 
 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 
 schody i rampy zejściowe do wykopów, 
 wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach, 
 pompowanie wód z wykopów,  
 montaż i demontaż rusztowań, 
 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz placów 

manewrowych, 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót tymczasowych, o ile 
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 
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 opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z zaopiniowaniem i 
zatwierdzeniem, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu itp., 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy 
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 
 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, 
 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów do 

ponownego wbudowania,  
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 
 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 
 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych 
i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu i innych niezbędnych 
elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem 
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 
organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 metodę magazynowania materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one 

wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w 
przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły 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. 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  i przedstawiane. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 
 możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić 
odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych 
przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w 
obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby 
pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 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. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Dz. 
U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 
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- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika 
/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych WSZ, 

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych 4521000-9 

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i 
restauracyjnych obiektów budowlanych 45212000-6 

Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów przemysłowych, obiektów 
budowlanych związanych z transportem 45213000-3 

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami 45214000-0 

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz 
obiektów użyteczności publicznej 45215000-7 

Roboty budowlane z zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb 
ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych 45216000-4 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: oczyszczalnia 
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ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 
cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za 
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z 
umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których 
dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 

Grunto beton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót w zakresie 
wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 
koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 
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Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ 
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz 
metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i 
użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi 
niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym 
właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w 
produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych 
charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 
wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i 
odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

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

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z 
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z 
umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego 
oraz Wykonawcy. 
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1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, regulaminy i 
wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do 
zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
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Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości  

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w specyfikacjach technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy, 
lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi dokumenty 
potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki posiada), dokumenty 
potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 
zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o dopuszczeniu 
takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania materiału przez 
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wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i 
deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich których 
niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 
ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób 
prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, 
dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy 
transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 
z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek 
sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi 
zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane przez 
producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie 
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za 
usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie 
gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń 
spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) 
wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym 
zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, 
aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź 
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. 
Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać 
zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, 
rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, 
mniejszej niż: 

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 
 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 
 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 
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 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w sposób 
wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności 
kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 
 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym odbiorem. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, 
danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, 
obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i 
zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 
przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 
12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 
do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

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

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a 
także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty wymagają 
konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków wykonawca na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez określenie 
lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do wykonania dalszych 
odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie może być niższa od 
zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy odcinkiem wzorcowym, a 
dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do 
parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

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

6.3. 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 /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacji technicznej. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z 
ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobata 
techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich Polskich 
Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
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programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na 
początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć stale 
od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek 
zegara), 

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów: 
szerokość, długość, wysokość ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój, 
 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznej, 
 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią 

szerokość. 
 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 
 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sześciennego) 
 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 
 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym 
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora /Kierownika. 



Remont II piętra  oddziału wewnętrznego  z pododdziałem geriatrycznym  budynku Szpitala 

Ogólnego w Kolnie dz.nr.1727/17 

 

Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD " Bożena Jolanta Masło  12-200 Pisz ul   Zgody 18  Strona - 18 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiór elementu wzorcowego 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. 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 
/Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
/Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
/Kierownika 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 odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją 

techniczną, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 

techniczną, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i 
dokumentacją projektową, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

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

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w 
Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 
 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz innych 
dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 

Z pkt. 1 

10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r,  Nr 156, poz. 1118 
z późniejszymi zmianami) 

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) 

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

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880) 

5 Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r  w sprawie budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami ) 

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

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 
579) 

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) 

10 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 

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

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

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z późn, zm.) 

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000r. 

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty 
2008 r. 

16 Wały przeciwpowodziowe - wytyczne instruktażowe projektowania CBSiP „Bipromel",1983r. 

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego. 
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18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich „Ministerstwo Środowiska, 
Departament Zasobów Wodnych” 

10.2.2 Normy 

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania ładunków na pojazdach drogowych -- 
Bezpieczeństwo -- Część 1: Obliczanie sił mocowania 
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

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 rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.01.01.00. – Rozbiórki 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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5.2.1. Obiekty kubaturowe 

(3)  Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. 

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

 (4)  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.01.01.01. – Rozbiórki– [1 szt.] 

B.01.01.02. – Rozbiórki– [m3] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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B.02.00.00 ROBOTY MUROWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00 Ściany z bloczków gazobetonowych 

B.08.02.00. Ściany z cegły pełnej lub dziurawki 

B.08.04.00. Ścianki działowe 

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 Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

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

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

 Masa 3,3-4,0 kg 

 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla 

cegły – 10% cegieł badanych. 

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
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  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

 Wymiary jak poz. 2.2.1. 

 Masa 4,0-4,5 kg. 

 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

 Masa 2,15-2,8 kg 

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

 Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

 Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

 uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Cegła silikatowa 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 

1,5NF 250±3×120±2×104±2 

2NFD 250±3×120±2×138±2 



Remont II piętra  oddziału wewnętrznego  z pododdziałem geriatrycznym  budynku Szpitala 

Ogólnego w Kolnie dz.nr.1727/17 

 

Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD " Bożena Jolanta Masło  12-200 Pisz ul   Zgody 18  Strona - 27 

3NFD 250±3x120±2×220±3 

6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania: 

– nasiąkliwość 16% 

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

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

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

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

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

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

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

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

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
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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 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 
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Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 

normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być 

wykonane z cegły pełnej. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

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

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. 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. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

RODZAJ ODCHYŁEK 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

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

 
3  

10 

 
6 

20 

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

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

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

 
1 

15 

 
2 

30 

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

 
1 

10 

2 
10 
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

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

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

  B.03.00.00 ŚCIANKI I OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH          

• Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych . 

Zakres stosowania.  

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu   i realizacji 
zamierzenia.  

• Zakres robót ujętych w ST.  

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych (G-K), których dotyczy niniejsza ST stanowią  obudowy przewodów 
wentylacyjnych oraz okładziny ścian  

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .  

1. Warunki ogólne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ich wykonania z projektem, ST i 
poleceniami NI.  

2. Materiały.  

• Ogólne wymagania w zakresie materiałów, ich składników, pozyskiwania podano w OST.  

Płyty G-K powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405  „Wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych.”   

Wymagania  

GKB zwykła  

GKF ognioodporna  

GKBI wodoodporna  

GKFI wodo-  i ognioodporna  

Powierzchnia  

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników  i krawędzi  

Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego : 
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karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym  w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się nie 
powodując odklejania się od rdzenia grubość 9.5±0.5; 12.5±0.5; 15±0.5; ≥18±0.5 szerokość 1200 (+0; -5.0) 
długość 2000÷3000 (+0; -6.0)  

Wymiary i tolerancje [mm]  

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5.0 napis na tylnej stronie płyty nazwa, symbol rodzaju płyty, 
grubość, PN, data produkcji kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny  

Oznakowanie  

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 9.5 ≤9.5 - - - 12.5 ≤12.5 11.0÷13.0 ≤12.5 11.0÷13.0 15.0 
≤15.0 13.5÷16.0 ≤15.0 13.5÷15.0  

Masa 1m2 płyty o grubości [kg]  

≥18.0 ≤18.0 16.0÷19.0 - - Wilgotność [%] ≤10.0 Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - ≥20 - ≥20 
Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10  

Próba zginania Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] Grubość nominalna płyty gipsowej [mm] Odległość 
podpór [mm] prostopadle do kierunku włókien kartonu równolegle do kierunku włókien kartonu prostopadle do 
kierunku włókien kartonu równolegle do kierunku włókien kartonu 9.5 380 450 150 - - 12.5 500 600 180 0.8 1.0 
15.0 600 600 180 0.8 1.0 ≥18.0 720 500 - - -  

 Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „materiały budowlane. Woda do celów  budowlanych”. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną.  

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

 3. Sprzęt i narzędzia.  

• Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

• Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. Transport.  

• Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

• Pakowanie i magazynowanie płyt G-K.  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach  dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach suchych i 
zamkniętych, na równym i mocnym,  a zarazem płaskim podkładzie.  

• Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

• Transport płyt G-K odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych  (pokrytych 
plandekami).  
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5. Wykonanie robót.  

• Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.  

• Warunki przystąpienia do robót:  

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów oraz 
powinny być zakończone i odebrane prace tynkarskie. - Okładziny z płyt G-K należy wykonywać w temp. Nie 
niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna  

powietrza mieści się w granicach od 60do 80%.  

- Montaż płyt z wykonaniem spoinowania należy wykonywać w temperaturze powyżej +15oC. Spoinowanie 
płyt należy wykonać gęstym zaczynem gipsowym, należycie  dociskanym do podłoża, spoiny płaskie należy po 
stwardnieniu zaczyny wyrównać do lica płyt szpachlówką. Połączenia zamontowanych płyt okładzinowych 
należy dokładne zaszpachlować. W tym celu wgłębienia na stykach płyt powinny być wypełnione szpachlówką 
gipsową i przykryte taśmą tynkarską (np. z włókna szklanego). Szpachlowanie powinno być wykonane 
dwukrotnie. Kolejną warstwę można nakładać po wyschnięciu warstwy podkładu. Po stwardnieniu i 
wyschnięciu szpachlówki należy oszlifować ją drobnym papierem ściernym. Powierzchnia płyt  powinna być 
przygotowana do wykończenia przez malowanie.  

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane.   

• Montaż okładzin z płyt G-K,  

- Przewiduje się okładziny na stelażu nośnym z cienkowarstwowych profili z blachy  stalowej, zgodnie z 
instrukcja montażową systemu przy pomocy wkrętów samogwintujących. Wkręty powinny być ocynkowane lub 
oksydowane. Rozstaw  wkrętów powinien być nie większy niż 300mm, a odległość od krawędzi płyt powinna 
wynosić 10-15mm. Łby wkrętów mogą się wgniatać w płyty okładzin, lecz nie powinny przerywać kartonu. Łby 
wkrętów należy zaszpachlować.  

- Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń  miedzy elementami 
konstrukcji ścianki wkłada się wełnę mineralną. Materiał  termoizolacyjny powinien odpowiadać wymaganiom 
norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mieć wymaganą gęstość i powinien być 
chroniony przed zawilgoceniem  trakcie składowania i wbudowywania. Warstwa izolacji powinna być szczelna, 
ciągła - bez widocznych przerw.  

6. Kontrola jakości robót.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.  

Nadania w czasie wykonywania robót.  

W szczególności powinna być oceniana:  

- równość powierzchni płyt;  

- narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń);  

- wilgotność i nasiąkliwość;  

- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Warunki badań płyt G-K powinny być wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane  
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przez NI.  

7. Obmiar robót.  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w OST.  

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek  i innych urządzeń, jeżeli każda z 
nich jest mniejsza niż 0.5m2.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.]  

8. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:  

• zgodność z dokumentacji techniczną;  

• rodzaj zastosowanych materiałów;  

• prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach;  

• wichrowatość powierzchni.  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 
zawartych w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości przecięcie płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dł. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 
dokładnością do 0.5mm. dopuszczalne odchyłki podaje poniższa tabela:  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku  

Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny  i odchylenia krawędzi od linii prostej  pionowego 
poziomego  

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego  w dokumentacji nie większa niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2mb nie większe niż 1,5mm na 1mb  i 
ogółem nie więcej niż 3mm  w pomieszczeniach do 3,5mm wysokości oraz nie więcej  niż 4mm  w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. nie większe niż 2mm   

• warunki odbioru robót malarskich i okładzinowych na obudowach - wg odpowiednich działów ST.  

9. Podstawa płatności.  

• Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. Dla robót wycenionych  

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta  
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przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Jeżeli jest to przewidziane umową rozliczenia częściowego 
można dokonać po określeniu procentowego zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania określone w ST, PB o PW składające się na jej 
wykonanie.  

• Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI mierzone  w jednostkach podanych.  

10. Przepisy związane.  

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-B-79404 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  

• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

• PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.  

• Norma ISO (seria 9000-9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości   

i zarządzania systemami zapewniania jakości.  

• Instrukcja montażu płyt gips.-kart. LAFARGE Nida Gips - wyd. 2002r.  

• Informator o montażu płyt gips.-kart. ...BPB Rigips Polska-Stawiany sp. z o.o. 
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B.04.00.00 TYNKI 

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 wg poniższego. 

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 

– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

– B.11.01.02 Suche tynki 

– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

– B.11.03.00 Tynki zewnętrzne. 

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 Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

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

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

organiczne, 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 
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 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 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 jedno-

barwną 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 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

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 
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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 ele-

mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

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

budynku. 



Remont II piętra  oddziału wewnętrznego  z pododdziałem geriatrycznym  budynku Szpitala 

Ogólnego w Kolnie dz.nr.1727/17 

 

Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD " Bożena Jolanta Masło  12-200 Pisz ul   Zgody 18  Strona - 39 

 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. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 

aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie 

spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między 

podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą 

gipsową. 

5.  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. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. 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 
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zewnętrznej). 

6.2. 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. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

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

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

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

8.2. Odbiór tynków 

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

zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. 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.). 

8.2.3. 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. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.01.02 Suche tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

B.11.02.00 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

wytrzymałościowych. 

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

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 



Remont II piętra  oddziału wewnętrznego  z pododdziałem geriatrycznym  budynku Szpitala 

Ogólnego w Kolnie dz.nr.1727/17 

 

Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD " Bożena Jolanta Masło  12-200 Pisz ul   Zgody 18  Strona - 42 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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Odbojnice narożne 
Zabezpieczają narożniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem oraz maskują 
nierówności naroży ściany. Stosowane są bardzo często w szpitalach, szkołach, biurach oraz w budynkach 
użyteczności publicznej o wzmożonym ruchu.  
Narożnik Elastyczny FAT 
Właściwości: Elastyczny materiał 
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Narożnik elastyczny posiada specjalny kształt zaokrąglenia, dzięki któremu jest niwelowany ostry kąt naroża 
ściany. Odbojnica wykonana jest z miękkiego materiału, który amortyzuje uderzenia. 
Odbojnica zabezpiecza ściany przed przypadkowym zabrudzeniem czy uszkodzeniem. 
 
Odbojnica Acramit® Super 
Właściwości: Wytrzymały twardy materiał 
Produkt przeznaczony do ochrony ścian w budynkach, gdzie występuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub 
zabrudzenia ścian, głównie przez przechodzące osoby oraz przejeżdżające wózki. Produkt wykonany jest z 
żywicy winylowej z domieszką akrylu i dodatkowo pokryty obustronnie innowacyjną zewnętrzną warstwą 
akrylu. Materiałem o jeszcze większej twardości i oporność na pęknięcia niż AkroLux(TM). Dzięki takiemu 
połączeniu uzyskana została bardzo twarda powierzchnia, odporna na zarysowania i trwałe zabrudzenia. 
Powierzchnia z akrylu sprawia że materiał niemal nie łapie zabrudzeń oraz łatwiej go oczyścić. Do 
czyszczenia można używać silnych przemysłowych środków czyszczących. 
Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje się do wykończenia i dekoracji wnętrz pomieszczeń 
użyteczności publicznej: placówkach medycznych, szkołach, urzędach, galeriach handlowych, biurach, hotelach 
a nawet w domach prywatnych. Warstwa akrylu sprawia, że materiał odporny jest na promienie UV, 
dzięki czemu nie odbarwia się podczas bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. 
Zalecana na proste ściany o jednolitej strukturze. Występuje w dwóch wersjach montażu: samoprzylepnej i 
przeznaczonej do montażu na klej montażowy. Standardowe szerokości: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 
600mm 
 
Płyty ścienne - Acramit® Super 
Właściwości: 
• Twarda powłoka Akrylowa 
• Odporność na promienie UV 
• Odporność na zabrudzenia 
• Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia 
• Łatwość utrzymania higieny 
Trwałość 
Płyty Acramit® Super wykonane są z wysokiej jakości żywicy winylowej z domieszką akrylu dodatkowo 
pokryte warstwą czystego akrylu, który gwarantuje bardzo wysoką odporność mechaniczną np. na uderzenia czy 
zadrapania .Jest też odporny na większość środków do utrzymania czystości oraz promieniowanie UV. 
Higiena 
Płyty posiadają specjalnie opracowaną powłokę zmniejszającą  przywieranie brudu przez co są łatwe w 
utrzymaniu w czystości . 
Wymiar płyty: 400cm x 115cm - możliwość docięcia na wymiar. 
Grubość: standard 2,5mm (na zamówienie od 2 do 4mm) 
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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 posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, 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. 

B.12.02.00  Posadzki właściwe. 

B.12.02.03  Posadzka z płytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem 

materiałów płytkowych, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, 

zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

B.12.02.05  Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowa-

niem i wyfroterowaniem. 

B.12.02.06  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. 

B12.02.07  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 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. 

B.12.02.08  Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi. 

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę 

antypoślizgową 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

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

organiczne, oleje i muł. 

2.2. 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. Wyroby podłogowe PCW 

 Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 

– grubość – 2 i 3 mm, 

– masa 1 m2 – 5,5 kg, 

– twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 

– odporność cieplna wg V’cata –49-59°C, 

– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 

– nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 

– ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 

– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, 

wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do trudno 

palnych. 

 Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 

– szerokość 1300 mm, 

– długość 10000 mm, 

– grubość 1,9 mm, 

– masa 1m2 wykładziny 3,5 kg. 

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia PCW 

o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, 

gładka lub moletowana. 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
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Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 

mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 

wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 

uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 

sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o 

grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 

– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m 

na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 

– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 

2.7. 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. 

2.8. 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 m2 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. 

2.10. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa 

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.11. Zaprawa samopoziomująca 

2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna 

2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej 

Wymagania: 

– dobra przyczepność do betonu, 

– właściwości penetracyjne, 
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– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

– elastyczny (od –20° do + 250°C) 

– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 

– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

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 zagrunto-

waniem 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 paskiem 

papy. 

 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/m3. 

 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 
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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. Wykonywanie posadzki PCW 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 

ciśnieniowych. 

Przygotowanie podłoży 

 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementową. 

 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być 

zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w 

okresie wysychania kleju. 

 Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 

24 godziny przed układaniem. 

 Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta 

na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze 

tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 

wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

 Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

 Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 

 Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 

niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

 Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza 

się mijankowy układ spoin.  

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości 

spoiny w pomieszczeniu. 

 Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być 

przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 

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. 
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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 m2. 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. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

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

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

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

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

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

szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny antypoślizgowej 

w rulonie  

1.3. Zastosowanie i wygląd 

 Panele winylowe do obiektów użyteczności publicznej pokryte fabrycznie poliuretanem  

1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak : 

 wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 

 PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 

 wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze 

PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,  

 wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie kolejnych warstw – 

najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości), 

 wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben 

 elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 

 antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał, 

2. Materiał  

2.1.1 Format rulon 2mx20m 

2.1.2. Grubość 2,0mm 

2.1.3. Warstwa użytkowa 2,0mm 

2.1.4. Ciężar 2400 g/m2  

2.1.5. Klasyfikacja zastosowań EN 685 - 34/43 

2.1.6. Antypoślizgowość EN 13845: ESf. 

2.1.7. Trudnopalność: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1 
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2.1.8  Zawiera bakteriostat 

2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty 

2.2.1. Atest higieniczny 

2.2.2. Znak CE 

2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodności 

3. Sprzęt i maszyny 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 

dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

 higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

 poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

 zestawem ostrych noży do wykładzin, 

 wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 

 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 

 pojemniki do kleju 

4. Składowanie i transport 

4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych  

i  suchych. 

4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i 

uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonania posadzek z wykladziny winylowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych  

5.2.1. Podłoże 

 Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  instalującej  

wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie. 

 a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 

  -wytrzymałość (klasa B12-B15), 
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  -grubość minimum 5 cm, 

  -prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 

  -zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144 

5.2.2. Sprawdzenie               

 a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw wilgoci. 

 b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem. 

 c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  tłuszczów,  

zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego. 

5.2.3. Przygotowanie 

 a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: odchylenia w 

dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. 

 b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 

 c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 

5.2.4. Masy niwelujące 

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy 

należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa. 

5.2.5. Kleje 

  Należy stosować kleje do wykładzin PCW producentów: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit,  lub innych 
rekomendowanych przez Polyflor. 

5.2.7. Spawanie łączeń 

  Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 

5.2.8. Akcesoria wykończeniowe 

 a. Wykładzina wywinięta na ściany: można stosować profil Ejecta CF (cove former) oraz profil Ejecta CS 

(capping strip) 

 b. Listwa typu Ejecta MC8: należy ją montować po zamontowaniu wykładziny. 

 c. Listwa typu Ejecta MC18: należy ją spawać z wykładziną celem uzyskania jednolitej posadzki. 

5.2.9. Przechowywanie 
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  Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej                             i 

zabezpieczone przed upadkiem. 

5.2.10.  Warunki montażu 

 a. Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem                           i 

włączone po 48 godzinach od zakończenia montażu. 

 b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej,                   w 

temperaturze 18C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być utrzymywana 

w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu. 

 c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 

5.2.11.  Montaż 

 a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni          i 

walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 

 b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą                         z 

ząbkami w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie                       i 

walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę 

śladów po nakładaniu kleju packą. 

 c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 

 d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń                w 

wejściach.  

 e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem spawalniczym. Po 

spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu. 

 f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany można używać profili Ejecta CF (cove former).                       Do 

klejenia powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych.  Wszystkie  łączenia  pionowe  

należy  spawać. 

5.2.12.  Zakończenie montażu 

Zamieść i odkurzyć wykładzinę. 

Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając 

środków firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana lub Taski  (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia 

doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć 

nadmiar wody, który może uszkodzić klej. 
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5.2.13 . Zabezpieczenie 

  Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji. 

5.2.14.  Odpad 

  Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.  

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja 

  Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości                      i 

Konserwacja Obiektowych  Wykładzin  PCW  Polyflor”. Instrukcja dostępna na 

www.polyflor.pl/polyflor 

6. Kontrola jakości 

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 

takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już 

zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, 

ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

            sprawdzenie stanu zawilgocenia,  

 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

6.1. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              z 

założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
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W szczególności kontrolować należy : 

 wykonanie wylewki samopoziomującej, 

 prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 

 prawidłowość wykonania styków wykładzin  

6.2. Badania po wykonaniu robót.            

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i 

pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie 

zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

 jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków 

z innymi materiałami i dylatacji, 

6.3. Jednostką obmiarową jest m2 

7. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

7.1. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni 

- połączenia posadzki z podłożem 

-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 

7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

 Certyfikat Zgodności CE 

 Atest higieniczny 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny ogólnoużytkowej, kauczukowej  

1.3. Zastosowanie i wygląd 

 Gładka wykładzina kauczukowa, do obiektów użyteczności publicznej, zabezpieczona fabrycznie polimerem 

PRO. 
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1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak : 

 wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 

 PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 

 wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej temperaturze 

PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,  

 wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie kolejnych warstw – 

najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości), 

 wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben 

 elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 

 antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał, 

2. Materiał  

2.1.1. Grubość 2,0mm 

2.1.2. Ciężar całkowity: 3300 g/m2 

2.1.3. Twardość ISO 7619: 88 ±5 

2.1.4. Odporność na ścieranie  ISO 4649: 150 mm3 

2.1.5. Stabilność wymiarów EN 434: ±0,30% 

2.1.6. Odporność na nacisk punktowy EN 433: 0,05 mm 

2.1.7  Odporność na poślizg EN 13893 (DS): 0,30 

2,1.8. Reakcja na ogień EN 13501: Bfl-s1 

2.1.9. Antystatyczność EN 1815: 2kV 

2.1.10. Redukcja dźwięku: ISO 140-8: 16 dB 

2.1.11. Pokryta fabrycznie polimerem PRO, redukującym koszty utrzymania czystości 

2.1.12. Format: rulon w rozmiarze 1,9 x 10 m 

2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty 

2.2.2. Znak CE 

3. Sprzęt i maszyny 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 

dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  
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 higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

 poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

 zestawem ostrych noży do wykładzin, 

 wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 

 mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 

 pojemniki do kleju 

4. Składowanie i transport 

4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych  

i  suchych. 

4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i 

uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 

5. Wykonanie robót 

5.1.1. Podłoże  

Przed montażem podłoże musi być dokładnie sprawdzone przez głównego wykonawcę. Nierówne powierzchnie, 

pęknięcia lub różnice w poziomie muszą zostać wygładzone i naprawione. 

Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem. 

Najczęstszymi podłożami są: 

a. Gładzie cementowe 

Gładź cementowa to podłoże wykonywane przez głównego wykonawcę. 

Powinno ono być twarde, mocne, odporne na wstrząsy i wolne od pęknięć oraz posiadać minimalną grubość 4 

cm. Powinno ono być suche i czyste. 

W przypadku gładzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325  

z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najniższym stosunkiem wody do cementu 

umożliwiającym wyrobienie mieszaniny. 

W przypadku konieczności wbudowania przewodów wodnych i grzewczych, należy zaizolować rury  

i wylać gładź cementową o minimalnej grubości 6 cm, wzmocnioną spawaną metalową siatką zapobiegającą 

pękaniu i kurczeniu się. 

Wykładziny elastyczne wymagają suchego podłoża zarówno podczas instalacji, jak i przez cały ich cykl życia. 

Maksymalna dopuszczalna zawartość wilgoci (na ciężar) wynosi 2%. 
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W związku z powyższym, gładzie kładzione bezpośrednio na gruncie muszą mieć wbudowaną  

i łączącą się ze ścianami odpowiednią wentylację oraz skuteczną membranę przeciwwilgociową. 

Powierzchnia gładzi musi być mocna i gęsta, ale nie może być nieprzepuszczalna, ponieważ w takim przypadku 

będzie musiała zostać starta lub zeszlifowana celem umożliwienia przyjęcia podkładu wygładzającego. 

Niezmiernie ważna jest odporność mechaniczna gładzi, ponieważ wykładziny elastyczne nie stanowią ochrony 

przed skoncentrowanymi obciążeniami. 

Budynek musi posiadać złącza kompensacyjne umożliwiające ruch bez pękania. Muszą one się rozciągać przez 

wykładzinę. 

Na ogół zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest położenie pomiędzy podłożem strukturalnym, 

a gładzią cementową folii polietylenowej działającej jako membrana przeciwwilgociowa  

i ograniczającej absorpcję wody przez podłoże, dzięki czemu można użyć gładzi o niskim stosunku wody do 

cementu. 

b) Istniejące posadzki twarde 

Najczęstszymi posadzkami w budynkach remontowanych są posadzki ceramiczne, z naturalnego kamienia i 

cementowe. Należy usunąć luźne płytki i zaprawę oraz wypełnić nierówności odpowiednimi produktami 

wygładzającymi. W przypadku występowania wosków, należy posadzkę umyć roztworem sody i gorącej wody, 

spłukać i zastosować środek do gruntowania.Tłuszcz, olej i farbę należy spulchnić mechanicznie celem ich 

usunięcia i ułatwienia wiązania warstwy wygładzającej. 

5.1.2. Ogrzewanie podłogowe 

System grzewczy należy wyłączyć przed instalacją jakiejkolwiek wykładziny celem umożliwienia 

kondycjonowania gładzi cementowej. Ma to na celu sprawdzenie, czy gładź nie jest uszkodzona po pierwszym 

ogrzewaniu na skutek gwałtownej zmiany temperatury oraz jej ewentualną naprawę przed przystąpieniem do 

montażu wykładziny. Należy: 

1) Nie włączać systemu grzewczego przed upływem 28 dni od wylania gładzi cementowej; 

2) Temperaturę ogrzewania stopniowo podnosić o 5°C dziennie do uzyskania maksymalnej temperatury 

działania; 

3) Temperaturę maksymalną utrzymywać przez co najmniej trzy dni; 

4) Obniżać temperaturę o 5°C dziennie aż do uzyskania temperatury pomieszczenia; 

5) Wyłączyć ogrzewanie na 24 godziny przed położeniem warstwy wygładzającej. 

Ogrzewanie można stopniowo włączyć po upływie 24 godzin od zakończenia instalacji wykładziny. 



Remont II piętra  oddziału wewnętrznego  z pododdziałem geriatrycznym  budynku Szpitala 

Ogólnego w Kolnie dz.nr.1727/17 

 

Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD " Bożena Jolanta Masło  12-200 Pisz ul   Zgody 18  Strona - 61 

5.1.3. Instalacja 

Specjalista instalator wykładzin kierujący montażem powinien wybrać najlepszą metodę na podstawie 

rzeczywistych warunkach w miejscu instalacji. 

Warstwa wygładzająca celem zmniejszenia występujących lokalnie nierówności lub nadmiernej szorstkości 

podłoża koniecznym jest, w niektórych przypadkach, zastosowania warstwy wygładzającej. Przed wygładzeniem 

podłoże należy dokładnie zamieść i/lub odkurzyć. 

Produkty wygładzające dostarczane są przez kilku producentów w postaci wstępnie mieszanych proszków, 

które, po zmieszaniu z odpowiednim rozcieńczalnikiem, można nakładać na grubość kilku milimetrów za 

pomocą packi, w jednej lub kilku warstwach. 

24 godziny po wygładzeniu powierzchnię należy zeszlifować celem usunięcia niewielkiej resztkowej 

chropowatości i wyczyścić za pomocą odkurzacza. Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta. 

Instalacja na klej - Wykładziny odpowiednie do montażu na klej mają szlifowane spody. 

Wiązanie na klej jest najczęstszą metodą montażu wykładzin kauczukowych zapewniającą bardzo dobrą 

wydajność pod warunkiem prawidłowego wykonani przez wykwalifikowanych pracowników. 

Warunki, które należy sprawdzić 

• Konieczna jest zapewnienie temperatury otoczenia 18-30°C na co najmniej 24 godziny przed,  

w trakcie i 24 godziny po montażu; 

• Wilgotność względna nie powinna przekraczać 75%; 

• Podłoże nadaje się do położenia wykładziny; 

• Wilgotność resztkowa podłoża nie powinna przekraczać 2%. 

Szczegółowa instrukcja montażu dostępna jest w Dziale Technicznym  - Polyflor Polska 

5.2.12.  Zakończenie montażu 

Zamieść i odkurzyć wykładzinę. 

Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając 

środków firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana lub Taski  (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia 

doczyścić padami ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć 

nadmiar wody, który może uszkodzić klej. 

5.2.13 . Zabezpieczenie 

  Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji. 

5.2.14.  Odpad 



Remont II piętra  oddziału wewnętrznego  z pododdziałem geriatrycznym  budynku Szpitala 

Ogólnego w Kolnie dz.nr.1727/17 

 

Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD " Bożena Jolanta Masło  12-200 Pisz ul   Zgody 18  Strona - 62 

  Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.  

5.2.15. Czyszczenie i konserwacja 

  Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości                      i 

Konserwacja wykładzin kauczukowych Artigo”.  

6. Kontrola jakości 

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 

takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już 

zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, 

ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,   

 sprawdzenie stanu zawilgocenia,  

 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              z 

założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy : 

 wykonanie wylewki samopoziomującej, 

 prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 

 prawidłowość wykonania styków wykładzin  

6.4. Badania po wykonaniu robót.            
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Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i 

pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie 

zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

 jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków 

z innymi materiałami i dylatacji, 

6.3. Jednostką obmiarową jest m2 

7. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

7.1. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni 

- połączenia posadzki z podłożem 

-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 

7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

 Certyfikat Zgodności CE 
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B.06.00.00 STOLARKA 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

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 bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

B.13.01.00. Drzwi i bramy 

B.13.02.00. Okna i naświetla. 

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 Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–

16%. 

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 
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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. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować: 

– elementy drzwi, 

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 

ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6. 

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 

stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy 

stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 

oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 

gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schnących wg BN-71/6113-46 
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– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogól-

nego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg 

BN-76/6115-38. 

2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.7. Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.8. 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. 

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

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 Inżyniera, 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 wyma-

ganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
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wysokość szerokość zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 

B.08.00.00. 

 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

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

 Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

 Po zmontowaniu bramy 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 (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do 

B.13.02.06 i B.13.03.01) 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: 

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
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9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 

 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na zabudowie 
otworów w ścianach w systemie profili aluminiowych, montaż ślusarki i stolarki 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
-Demontaż i montaż drzwi  
-Demontaż i montaż okien 
-Montaż ścianek szklanych wewnętrznych 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
2.1.1. Elementy ślusarki 
• Okna. Szyba zespolona w profilu PCV, z zastosowanymi okuciami okien umożliwiającymi wielostopniową 
mikro wentylacje . 
• Ścianki szklane wewnętrzne 
 
2.1.2. Elementy stolarki 
Skrzydło drzwiowe przylgowe częściowo przeszklone, wewnętrzne, ościeżnica pełna, dźwignia anty-paniczna, , 
Wykończenie i osprzęt drzwi nowych musi być identyczny z drzwiami istniejącymi. 
 
2.1.3. Środki mocujące 
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Mocowanie elementów odbywa się w jak największym stopniu poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki 
rozporowe musząodpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do 
mocowań konstrukcyjnych, nośnychnie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające 
od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z 
dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące. Należy uwzględnić środki kotwiące jak śruby, 
kątowniki stalowe,kształtowniki itd., a także wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (ościeżnic). 
 
2.1.4. Przyjęte tolerancje 
Elementy należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, 
przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu 
betonu na miejscu oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. 
Wykonawca jest zobowiązany zdjąć wymiary z natury przed rozpoczęciem montażu. 
 
2.1.4.1 Izolacje akustyczne 
Należy spełnić wymagania określone w tematycznych polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wartości te 
są wartościami minimalnymi, które należy zapewnić odpowiednimi środkami konstrukcyjnymi. 
Należy przewidzieć konsekwentne zapobieganie przewodzenia dźwięków wzdłuż styków elewacji ze ścianami 
wewnętrznymi poprzez zastosowanie elastycznych przekładek. Wymagane jest Rw 50 dB. 
Należy przewidzieć konsekwentne oddzielanie poszczególnych elementów, aby zapobiec przewodzeniu 
dźwięków po ich długości. 
 
2.2. Wymagania dla materiałów 
2.2.1. Stolarka drzwiowa 
Dostosować do istniejących. 
 
2.2.2. Ślusarka aluminiowa 
Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium EN 
AW-6060 wg PNEN 
573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN 1725. T.1). 
Wszystkie widoczne powierzchnie są powlekane proszkowo : 
-grubość oznaczenia wg PN-EN ISO 2360: 1998: 75 15 m) w kolorze do wyboru przez Zleceniodawcę. 
-Twardość względna oznaczana wg PN-79/C-81530 (ISO 1522) – nie mniej niż 0.7 
-Przyczepność do podłoża wg PN-EN ISO 2409:1999 – 1 stopień 
-Odporność powłoki na działanie mgły solnej – stan powłoki bez zmian po 1000h działania mgły solnej zgodnie     
    z procedurą badawczą ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523, metoda B), 
-Odporność powłoki na działanie wody destylowanej w temperaturze 23 C i 40 C –stan powłoki bez zmian 
po 1000 h zgodnie z PN-93/C-81532/01 
-Odporność na działanie mediów agresywnych zgodnie z PN-93/C-81532/01 – stan powłoki bez zmian po 500 h 
działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H4SO4 i 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 
0.1% NaOH, 0.1% HCl, 0.1% H4SO4 i 1% NH4OH i 3% NaCl 
Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy zakładać folie lub przekładki 
oddzielające. 
 
2.2.3. Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa. 
Wszystkie elementy winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. należy uwzględnić wszystkie okucia 
niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione 
w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe wymagania. Dlatego też poszczególne detale należy 
przewidzieć w wykonaniu aluminiowym (malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a 
wszystkie śruby tylko ze stali szlachetnej. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone 
przed korozją (ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium bądź inna metoda). W przypadku wątpliwości okucia 
powinny odpowiadać jakości i standardowi ukuć zainstalowanych obecnie na budynku. 
Wszystkie drzwi przystosować do zamków i okuć już w budynku istniejących. Należy wykonać odboje 
podłogowe lub ścienne dla wszystkich drzwi. 
Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być dostarczone jako 
grupami ujednolicone i pochodzące od jednego producenta. Oznacza to, iż np. wszystkie klamki muszą 
pochodzić od jednego producenta. Samozamykacze muszą być dobrane odpowiednio do wielkości skrzydeł, 
ciężaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagań p.poż. (tam gdzie występują). 
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2.3. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu ich własności technicznych 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.1. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. Przewożone środkami transportu elementy 
powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z 
wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed 
ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
5.1.1. Prace montażowe 
Zakres prac montażowych obejmuje całość prac wynikających z dokumentacji technicznej a w tym: 
montaż konstrukcji stalowych wsporczych 
-montaż elementów aluminiowych 
-połączenia i zaizolowanie połączeń elementów z resztą budynku tj. wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne obróbki 
-inne prace związane z koordynacją między branżami, 
-czyszczenie końcowe 
 
5.1.2. Sposób wykonywania prac: 
-elementy aluminiowe, miedziane i stalowe muszą być odseparowane od siebie w celu uniknięcia korozji 
elektrostatycznej; 
-z najwyższą starannością należy wykonywać uszczelnienia pomiędzy montowanymi elementami a innymi 
częściami budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych; 
-na zamontowanych elementach należy utrzymywać folie zabezpieczające przed uszkodzeniami i zabrudzeniami, 
aż do odbioru końcowego; 
-tam gdzie jest to możliwe, należy utrzymać materiały zabezpieczające szkło i profile przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem aż do końcowego czyszczenia. 
-wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszą być zabezpieczone foliami ochronnymi. 
-należy na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach i brakach materiałów; 
-różnice kształtu i koloru w sąsiadujących elementach tej samej ściany nie będą akceptowane. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.1. Sprawdzenie szczelności akustycznej 
Ocenę izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej przeprowadza się na podstawie pomiarów wartości 
odpowiednich wskaźników izolacyjności akustycznej danego rozwiązania, określonych w warunkach 
laboratoryjnych i porównania z wartościami wymaganymi dla danego obiektu. Według PN-87/B-02151/03 do 
porównania była przyjmowana bezpośrednio wartość wskaźnika Rw, natomiast wg PN-B-02151-03:1999 
wartość wskaźnika RAI jest zmniejszana o 2 dB i dopiero po takiej korekcji stanowi podstawę do oceny 
akustycznej danego rozwiązania w stosunku do wymagań normowych. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.1.1. Odbiór techniczny. 
Elewacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu wszystkich Robót Budowlanych oraz po wykonaniu 
następujących 
czynności końcowych: 
-regulacji zawiasów w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy, napędów. 
-kontroli uszczelek 
-naprawie drobnych uszkodzeń na miejscu budowy – po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru 
-wymianie zniszczonych elementów 
-końcowym czyszczeniu powierzchni szklanych i metalowych wszystkich zainstalowanych elementów 
Z wszystkich prób i testów należy sporządzić odpowiednie protokoły odbioru. 
 
7.1.2. Do odbioru końcowego należy przedłożyć 
- zatwierdzoną dokumentację techniczną technologiczną i powykonawczą, 
- komplet protokołów z przeprowadzonych prób, odbiorów przez służby zewnętrzne, 
- komplet atestów materiałowych, 
- instrukcje konserwacji i użytkowania do: 
- okien, drzwi standardowych, 
- komplet narzędzi, kluczy, etykiet itp. niezbędnych do użytkowania wykonanych elementów 
Wszystkie wymagane badania powinny być przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiarów i badań 
jednostki niezależne od Podwykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urządzeń pomiarowych. 
 
8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
-wytworzenie elementów 
-transport, dostawa, magazynowanie 
-czyszczenie końcowe elementów 
-usuwanie ewentualnych wad 
Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-PN-84/H-93669 „Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki". 
-PN-87/B-02151 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach". 
-PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność elementów budowlanych. Wymagania" 
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B.07 .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: 

B.15.02.00 Malowanie tynków. 

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 Inżyniera. 

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. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 

ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpo-

wiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz 

o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
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– 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. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

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

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. 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. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 

– 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, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 m 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęche-

rzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. 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. 
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. 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 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. 
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

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. Spraw-

dzenie 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. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

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

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

zaaprobowanych przez Inżyniera 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 

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. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

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

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

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

B.11.00.00 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. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

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 Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
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sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 

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

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 

30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

 wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

 Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

 Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 

w ww. normie. 

 Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgo-

ceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

 Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 
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sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz 

posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 

 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). 

Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

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 B.16.01.02 

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. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
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b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

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

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

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

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w 

sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne  

Izolację tunelu należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inżyniera. 

a) Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 

b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i osłonić 

zaprawą cementową marki 5 MPa, 

c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków betonowych grub. 

12 cm, 

d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy cementowej marki 

5 MPa. 

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 
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państwowej. 

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

wiadają 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 m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 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: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
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PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
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 Odbojnice narożne 
Zabezpieczają narożniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem oraz maskują 
nierówności naroży ściany. Stosowane są bardzo często w szpitalach, szkołach, biurach oraz w budynkach 
użyteczności publicznej o wzmożonym ruchu.  
Narożnik Elastyczny FAT 
Właściwości: Elastyczny materiał 
 
Narożnik elastyczny posiada specjalny kształt zaokrąglenia, dzięki któremu jest niwelowany ostry kąt naroża 
ściany. Odbojnica wykonana jest z miękkiego materiału, który amortyzuje uderzenia. 
Odbojnica zabezpiecza ściany przed przypadkowym zabrudzeniem czy uszkodzeniem. 
 
Odbojnica Acramit® Super 
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Właściwości: Wytrzymały twardy materiał 
Produkt przeznaczony do ochrony ścian w budynkach, gdzie występuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub 
zabrudzenia ścian, głównie przez przechodzące osoby oraz przejeżdżające wózki. Produkt wykonany jest z 
żywicy winylowej z domieszką akrylu i dodatkowo pokryty obustronnie innowacyjną zewnętrzną warstwą 
akrylu. Materiałem o jeszcze większej twardości i oporność na pęknięcia niż AkroLux(TM). Dzięki takiemu 
połączeniu uzyskana została bardzo twarda powierzchnia, odporna na zarysowania i trwałe zabrudzenia. 
Powierzchnia z akrylu sprawia że materiał niemal nie łapie zabrudzeń oraz łatwiej go oczyścić. Do 
czyszczenia można używać silnych przemysłowych środków czyszczących. 
Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje się do wykończenia i dekoracji wnętrz pomieszczeń 
użyteczności publicznej: placówkach medycznych, szkołach, urzędach, galeriach handlowych, biurach, hotelach 
a nawet w domach prywatnych. Warstwa akrylu sprawia, że materiał odporny jest na promienie UV, 
dzięki czemu nie odbarwia się podczas bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. 
Zalecana na proste ściany o jednolitej strukturze. Występuje w dwóch wersjach montażu: samoprzylepnej i 
przeznaczonej do montażu na klej montażowy. Standardowe szerokości: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 
600mm 
 
Płyty ścienne - Acramit® Super 
Właściwości: 
• Twarda powłoka Akrylowa 
• Odporność na promienie UV 
• Odporność na zabrudzenia 
• Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia 
• Łatwość utrzymania higieny 
Trwałość 
Płyty Acramit® Super wykonane są z wysokiej jakości żywicy winylowej z domieszką akrylu dodatkowo 
pokryte warstwą czystego akrylu, który gwarantuje bardzo wysoką odporność mechaniczną np. na uderzenia czy 
zadrapania .Jest też odporny na większość środków do utrzymania czystości oraz promieniowanie UV. 
Higiena 
Płyty posiadają specjalnie opracowaną powłokę zmniejszającą  przywieranie brudu przez co są łatwe w 
utrzymaniu w czystości . 
Wymiar płyty: 400cm x 115cm - możliwość docięcia na wymiar. 
Grubość: standard 2,5mm (na zamówienie od 2 do 4mm) 
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