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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania, prowadzenia i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 
" Remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy
ul.  Wojska  Polskiego  63  "  zgodnie  z  zakresem  przedstawionym  w  czasie  wizji  lokalnej  i
dostarczonej dokumentacji technicznej  .
Podstawą opracowania niniejszej SST są ustalenia z Inwestorem dokonane w czasie wizji lokalnej
na obiekcie, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB „Promocja”.

ST 1.0.0 - Wymagania ogólne zawiera ogólne wymagania dotyczące robót w zakresie podanym
w  ppkt.1.1.  Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w  Przedmiarach robót.

W związku z  powyŜszym Wymagania ogólne naleŜy rozumieć  i  stosować  w powiązaniu z  niŜej
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

1. - SST 1.0.0   -  Wymagania ogólne 
2. - SST 1.1.0   -  Rozbiórki
3. - SST 1.2.0.  - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych i płytek ceramicznych
4. - SST 1.3.0.  - Okładziny ścian z płytek ceramicznych
5. - SST 1.4.0.  - Elementy z płyt gipsowo-kartonowych
6. - SST 1.5.0.  - Malowanie

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:
   a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
   b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
   c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć  budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej,  szeregowej  lub grupowej,  słuŜący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli  –  naleŜy przez to  rozumieć  kaŜdy obiekt  budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci
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techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody,  konstrukcje oporowe, nadziemne i  podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane
urządzeń  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość uŜytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
    drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony  do  czasowego  uŜytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  takŜe  obiekt  budowlany  nie
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieŜącej
konserwacji.
1.4.10.  urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym  zapewniające  moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  słuŜące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć
tytuł  prawny wynikający z  prawa własności,  uŜytkowania wieczystego,  zarządu, ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do
wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niŜ   budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.
1.4.15.  dokumentacji  powykonawczej  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku wykonywania robót  oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
  a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
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      podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
     oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
  b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym  organie  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
uŜytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze  tymczasowej  (montaŜowej)  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną,  przeznaczoną  do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na  czas  ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku  budowy  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25.  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upowaŜniona  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
ksiąŜkę  z  ponumerowanymi  stronami,  słuŜącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań  i  prób związanych z oceną  jakości  stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28.  materiałach – naleŜy przez to  rozumieć  wszelkie materiały  naturalne i  wytwarzane jak
równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej  zgodności  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone – z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i
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przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego w  czasie  realizacji  budowy  lub  robót
budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do spełniania przewidywanych funkcji  techniczno-uŜytkowych i  moŜliwą  do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach  technicznych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć  grupy, klasy, kategorie
określone  w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36.  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i  praktykę  zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieŜącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i  odbiorze instalacji  oraz urządzeń  technicznych, jak równieŜ  przy odbiorze gotowego
obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń  technicznych i  maszyn,  określająca rodzaje i  kolejność  lub  współzaleŜność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
uŜytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
1.4.38.  istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC) jako  „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania
tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.41.  robocie  podstawowej  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  moŜliwe  do
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień
scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami  rozporządzenia 2151/2003,  stosowanie kodów CPV do określania  przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony  w
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przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z  wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W
przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym:
   ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
   niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
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ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
  a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
  b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
     uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia,
     hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
  1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
  2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
    c) moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  uŜytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych mu  przez
Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciąŜenia na oś  przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie
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podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają  wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  złóŜ  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoŜa.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 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 nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
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terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  SST przewidują  moŜliwość  zastosowania  róŜnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

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

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
� - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i

 graficznej,
� - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
� - projekt organizacji budowy,
� projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
� konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i  wykonywaniu robót zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru,  poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach umowy,  doku-mentacji
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wy
konawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
   robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe
   wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
   sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
   wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
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  spoiw,lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
  sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
  wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz
robót.
Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary i  badania materiałów oraz robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.  JeŜeli  niedociągnięcia te będą  tak powaŜne,  Ŝe mogą
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i  robót ponosi
Wykonawca.

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

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed  przystąpieniem do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

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

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
� 1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z

kryteriami
� technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
� przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

99/98),,
� 2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
� 3. Polską Normą lub
� 4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
� 5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
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 nadzoru.
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Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
� · datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
� · datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
� · uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
� · terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
� · przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
� · uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
� · daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� · zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych
� odbiorów robót,
� · wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� · stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
� · zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
� · dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

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

podaniem kto je przeprowadzał,
� · wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
� · inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do  dziennika  budowy będą  przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
[2] KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone w
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
    a) pozwolenie na budowę,
    b) protokoły przekazania terenu budowy,
    c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
    d) protokoły odbioru robót,
    e) protokoły z narad i ustaleń,
    f) operaty geodezyjne,
    g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie którego kolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

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

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

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

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

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
    a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
    b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
    c) odbiorowi częściowemu,
    d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
    e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
    f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niŜ  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

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

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania  robót  w  odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  ostateczny robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót  zanikających  i  ulegających zakryciu  oraz  odbiorów częściowych,  zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  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
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
�  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w tokuwykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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�  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

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

programem zapewnienia jakości (PZJ),
�  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

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

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielomurządzeń,

�  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.
Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
  transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Specyfikacja została sporządzona na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB
                                                                         Promocja Sp. z o.o.                                           Strona 17                           



9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
  (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
      projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  
      Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu  
      robót,
  (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
     ruchu,
  (c) opłaty/dzierŜawy terenu,
  (d) przygotowanie terenu,
  (e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i  
     drenaŜu,
  (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
  (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
      poziomych, barier i świateł,
  (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
  (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
  (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi

Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
� – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

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

2002 r. Nr 147, poz. 1229).
� – Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.

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

późn. zm.).
� – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).

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

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

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

� – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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� – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

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

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

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

� – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia

� zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
� – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
� – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
� – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)

Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV 45110000-1 45110000-1 45110000-1 45110000-1 45110000-1 45110000-1 45110000-1 45110000-1 45110000-1 
1.1.0. - 1.1.0. - 1.1.0. - 1.1.0. - 1.1.0. - 1.1.0. - 1.1.0. - 1.1.0. - 1.1.0. - ROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWEROBOTY ROZBIÓRKOWE

[ dotyczy wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych ]
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót,  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn. "
Remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy
ul.  Wojska  Polskiego  63  "  zgodnie  z  zakresem  przedstawionym  w  czasie  wizji  lokalnej  i
dostarczonej dokumentacji technicznej  .
Podstawą opracowania niniejszej SST są ustalenia z Inwestorem dokonane w czasie wizji lokalnej
na obiekcie, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robót obj ętych SST

Zakres  SST  obejmuje  wykonanie  robót  budowlanych  niezbędnych  do  zrealizowania
przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Roboty te obejmują m.in.  zakres robót jak: 
� rozbiórka elementów murowanych
� zerwanie starych tapet
� zerwanie wykładziny podłogowej
� skucie płytek okładziny ściennej
� usunięcie starej farby

Ilości wskazanych robót wyburzeniowych i robót demontaŜowych  -  wg Przedmiaru Robót

1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania prze z Wykonawc ę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.4.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.4.6.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
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1.4.7.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.4.8.  Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.4.9.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.4.11.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

1.5.  Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział              Grupa           Klasa              Kategoria                                Nazwa
45000000-7                                                                                                  Roboty budowlane
                      45100000-8                                                                       Przygotowanie terenu p od budow ę

45110000-1                                              Roboty w zakresie
burzenia i rozbiórki 
                                                                                                                     obiektów budowlanych; roboty ziemne
                                                                   45111000-8                Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

                                                                                  45111213-4                Roboty w zakresie oczyszczania terenu

                                                                                  45111220-6                Roboty w zakresie usuwania gruzu
                                                                                  

1.6.  Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

2.  MATERIAŁY POCHODZĄCE  Z ROZBIÓRKI

� Gruz ceglany, 
� stare tapety
� usunięta farba
� tworzywa sztuczne – wykładzina podłogowa  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
   
3.1.   Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt i maszyny, które mog ą być uŜyte do wykonania robót (podstawowe) ???????

Łomy,  kilofy,  oskardy,  młoty,  łopaty,  szufle,  wiadra,  taczki,  piły  do  metalu  i  drewna,  Ŝuraw
samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne. 

3.3. Pozostały sprz ęt, maszyny oraz sprz ęt i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
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4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

4.2.  Transport i składowanie materiałów rozbiórkow ych

Uzyskane materiały rozbiórkowe transportować samochodem – wywrotką z odwiezieniem drewna,
złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. 
Nie naleŜy uŜywać gruzu do ponownego zuŜycia w podłoŜu posadzek.  

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać na podstawie Dokumentacji Projektowej.  Teren na którym
prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami
ostrzegawczymi.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI

Polega na sprawdzeniu zgodności robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową, sprawdzeniu
kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagroŜeń.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

Jednostka obmiaru:
� powierzchnia - muru, okładzin, posadzek, tynków, itp.   - m2 

7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
10.odbiór częściowy
11.odbiór końcowy (ostateczny)
12.odbiór pogwarancyjny.

8.2.  Odbiór cz ęściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
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8.3.  Odbiór ostateczny robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

8.4.  Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1.  Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)

                                                                                 Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV 45430000-0  45430000-0  45430000-0  45430000-0  45430000-0  45430000-0  45430000-0  45430000-0  45430000-0  
1.2.0. - 1.2.0. - 1.2.0. - 1.2.0. - 1.2.0. - 1.2.0. - 1.2.0. - 1.2.0. - 1.2.0. - POKRYWANIE PODŁÓG POKRYWANIE PODŁÓG POKRYWANIE PODŁÓG POKRYWANIE PODŁÓG POKRYWANIE PODŁÓG POKRYWANIE PODŁÓG POKRYWANIE PODŁÓG POKRYWANIE PODŁÓG POKRYWANIE PODŁÓG 

                                                      

[ dotyczy wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych ]
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót,  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn. "
Remont pomieszczeń przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy
ul.  Wojska  Polskiego  63  "  zgodnie  z  zakresem  przedstawionym  w  czasie  wizji  lokalnej  i
dostarczonej dokumentacji technicznej  .

Podstawą  opracowania  niniejszej  SST  są  ustalenia  z  Inwestorem  dokonane  w  czasie  wizji
lokalnej na obiekcie, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robót obj ętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu posadzek
wykonanych na powierzchni podłoŜa i obejmują:
� wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii płynnej,
� wykonanie posadzek z płytek ceramicznych terakota,
� wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania prze z Wykonawc ę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.8. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
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1.4.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.5. Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe w zakresie
obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i

tapetowanie ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432110-8 Kładzenie podłóg
45432112-2 Kładzenie terakoty
45432130-4 Pokrywanie podłóg

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
        I WYROBÓW BUDOWLANYCH

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociowe naleŜy wykonać  z folii  w płynie oraz z taśm wklejanych na granicy
posadzki ze ścianami i w naroŜnikach ścian.
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać  wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany  materiał  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Podkłady cementowe i betonowe

W zaleŜności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy moŜe być
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 albo
25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.
Jako  kruszywo  do  zapraw  cementowych  naleŜy  stosować  piasek  do  zapraw  budowlanych
dowolnej  klasy,  odmiany  1  lub  piasek  uszlachetniony,  odpowiadające  normie  PN-B/79-06711.
Jako kruszywo do mieszanek betonowych naleŜy stosować  kruszywo mineralne stosowane do
betonu zwykłego.  Największy  wymiar  ziarna kruszywa w podkładach grubości  do  40 mm nie
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powinien być większy niŜ 8 mm, a w podkładach o grubości powyŜej 40 mm - 16mm.
Do  zapraw  cementowych  i  mieszanek  betonowych  mogą  być  stosowane  w  razie  potrzeby
domieszki  uplastyczniające,  poprawiające urabialność  lub modyfikujące właściwości  techniczne
zapraw  i  betonów.  Rodzaj  domieszki  i  jej  ilość  powinna  być  określona  przez  laboratorium
zakładowe.
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów
budowlanych.

2.3. Posadzki z płytek

Do  układania  płytek  stosuje  się  gotową  zaprawę  klejącą  przygotowaną  zgodnie  z  instrukcją
producenta.
Wszystkie  materiały  muszą  odpowiadać  celowi  zastosowania,  normom  państwowym  lub
świadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i kolorystyka płytek wymagają akceptacji
Zamawiającego.

2.5. Pozostałe materiały
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze robót.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt, który mo Ŝe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy)
� środek transportowy
� samochód dostawczy do 0,9 t
� mieszarka do zapraw
� piła do cięcia płytek
� betoniarka elektryczna

3.3. Pozostały sprz ęt i sprz ęt zamienny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Cement  powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewóz cementu
powinien  odbywać  się  dostosowanymi  do  tego  celu  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  go  przed  opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem,  uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moŜe być w następujących miejscach:
a) cement luzem - w magazynach specjalnych,
b) cement workowy - w składach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach
zamkniętych.
Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-8 8/B-6731-
08.
Kruszywo powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość - określona w
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pełnej  charakterystyce  technicznej  wykonanej  przez producenta,  podlega  zatwierdzeniu  przez
Kierownika Budowy.
Kruszywo naleŜy  przewozić  w  warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem,  rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w
zasad  naleŜy  przestrzegać  przy  załadunku  i  wyładunku.  Kruszywo  naleŜy  przechowywać  w
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami. 

Materiał izolacyjny oraz materiał do gruntowania muszą być przechowywane w miejscu suchym,
zabezpieczone przed przemarzaniem w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Tak zabezpieczone
mogą być składowane do 12 miesięcy. MoŜna je przewozić dowolnymi środkami transportu.

Płytki  zwykle  sprzedawane  są  w  paczkach,  a wykładziny w  rulonach.  Sposób  składowania
powinien  zabezpieczać  materiał  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.
Gotowe zaprawy klejące dostarczane są w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku.
Przewóz  mieszanki  powinien  odbywać  się  dostosowanymi  do  tego  środkami  transportu  w
warunkach zabezpieczających ją przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejącej powinny być przechowywane
w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamkniętych.

Wykładziny  z  tworzyw  sztucznych  PCV naleŜy  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych,
przewiewnych,  nienasłonecznionych  w  temperaturze  od  +5  do  +30°C,  w  warunkach
zabezpieczających  przed  zabrudzeniem,  zawilgoceniem,  uszkodzeniem  mechanicznym  lub
chemicznym  w  odległości  od  urządzeń  grzejnych  i  punktów  oświetleniowych  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami przeciwpoŜarowymi. PodłoŜe pod wykładziny powinno być równe oraz
pozbawione jakichkolwiek wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi  mogących uszkodzić
wykładzinę.
Rolki wykładziny naleŜy składować pionowo lub poziomo w jednej warstwie. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania podstawowe dotycz ące posadzek

Posadzki naleŜy wykonywać  zgodne z projektem, który powinien określać  konstrukcję  podłogi,
wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ i gatunek płytek (rulonów).
Posadzki kamionkowe mogą być wykonane jako zwykłe lub specjalnego przeznaczenia. Posadzki
zwykłe powinny być stosowane w pomieszczeniach naraŜonych na zawilgocenie.
Posadzki zwykłe z płytek kamionkowych naleŜy układać na podkładach określonych w projekcie,
najlepiej  cementowych  o  wytrzymałości  na  ściskanie  co  najmniej  12  MPa,  a  na  zginanie  co
najmniej 3 MPa.
Spadki powinny być wyrobione w podkładzie.
Temperatura  pomieszczeń,  w  których  prowadzone  są.  prace  posadzkarskie  nie  powinna  być
niŜsza niŜ + 50C.

5.2. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie
 
Przygotowanie podłoŜa - podłoŜe powinno być suche, wolne od kurzu i tłustych plam, nośne,
  nieprzemarznięte 
 Przygotowanie materiału - przed uŜyciem preparat dokładnie wymieszać.
Nakładanie: 

� prace wykonywać w temperaturze powyŜej +5oC

� w celu uzyskania optymalnej szczelności, uszczelnianie powierzchni rozpocząć od zabezpieczenia
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naroŜy pionowych i poziomych przez nałoŜenie w te miejsca silikonu sanitarnego,

� po wyschnięciu silikonu, nakładać 2-3 warstwy preparatu wałkiem lub pędzlem w odstępach 2-4
godz.

� po 12 godz.  od zakończenia nakładania  ostatniej  warstwy preparatu moŜna wykonywać  prace
wykończeniowe,

� do układania glazury i terakoty stosować elastyczną zaprawę klejową pamiętając aby nie uszkodzić
warstwy folii,

5.3. Wykonanie masy niweluj ącej

Podczas mieszania i wylewania mas niwelujących naleŜy bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń
producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich parametrów masy a co za tym
idzie podłoŜa o wysokiej jakości. 
Bardzo istotną czynnością  jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia ilością  wody. NaleŜy
ściśle przestrzegać podanej przez producenta ilości wody. NaleŜy pamiętać, Ŝe jest ona ustalona
w wyniku  wielu  badań  laboratoryjnych.  Masy niwelujące są  produktami  bardzo wraŜliwymi  na
zmiany ilości wody zarobowej. Zbyt mała ilość wody prowadzi do utraty podawanych parametrów
rozlewności i osłabienie wiązania natomiast zbyt duŜa ilość wody zwiększa nawilŜenie podkładu,
prowadzi do oddzielenia się wody i rozwarstwienia masy. MoŜe objawić się to pojawieniem się na
powierzchni masy „mleczka cementowego” i łuszczenia się powierzchni. 
Dla  właściwego  przygotowania  mieszanki  naleŜy  do  czystego  pojemnika  wlać  dokładnie
odmierzoną,  podaną  przez producenta  ilość  zimnej  czystej  wody,  do  której  wsypujemy suchą
zaprawę.  Następnie  masę  mieszamy  w  pojemniku.  Do  mieszania  uŜywamy  wiertarek
wolnoobrotowych  (około  700  obr/min)  i  mieszadeł  koszowych  z  drutu.  Nie  naleŜy  stosować
wiertarek  szybkoobrotowych  i  mieszadeł  spiralnych gdyŜ  powodują  one napowietrzanie  masy.
Zaprawę  naleŜy  mieszać  aŜ  do  uzyskania  jednorodnej  masy.  Następnie  wymieszaną  masę
odstawiamy  w  pojemniku  na  kilka  minut  celem  wstępnego  odpowietrzenia.  Ponownie  krótko
mieszamy i wylewamy przygotowaną masę na podłoŜe. Wylaną masę rozprowadzamy przy uŜyciu
pacy  stalowej  lub  rakli  do  przewidzianej  grubości  warstwy.  Bardzo  pomocne  są  repery
wysokościowe słuŜące do niwelacji podłoŜa. 
Po wylaniu masy całą powierzchnię naleŜy odpowietrzyć tzn. usunąć z niej resztki pęcherzyków
powietrza. Czynność tą zwaną tepowaniem wykonujemy prowadząc wałek z kolcami po podłoŜu.
Chodzenie po wylanej masie moŜliwe jest przy uŜyciu specjalnych butów z kolcami. 
NaleŜy  pamiętać,  Ŝe  właściwa  kontrola  podłoŜa,  wykonanie  pomiarów,  a  następnie  dobór
odpowiednich produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót.

5.3.1. Oczyszczenie powierzchni podło Ŝa. 
Po  wykonaniu  niwelacji  ostatnią  czynnością  przed  rozpoczęciem  gruntowania  jest  dokładne
oczyszczenie  podłoŜa.  Wszelkie  zabrudzenia,  gruz,  piasek,  resztki  zaprawy  tynkarskiej  itp.
osłabiają przyczepność podłoŜa oraz mają bezpośredni wpływ na wystąpienie wad powierzchni
masy niwelującej. PodłoŜe naleŜy równieŜ oczyścić z resztek farb, klejów bitumicznych, olejów itp.
MoŜna  to  uzyskać  przez  mechaniczne  usunięcie  zabrudzonej  warstwy.  Fragmenty  zaolejone
znacznie pogarszają przyczepność i bezwzględnie muszą zostać dokładnie oczyszczone. 
Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentów podłoŜa naleŜy całą jego powierzchnię
przeszlifować. Pozwoli to usunąć drobne zanieczyszczenia lub fragmenty słabo związane. Prace
rozpoczynamy  od  ręcznego  przeszlifowania  podłoŜa  przy  ścianie  oraz  w  miejscach  trudno
dostępnych. Szlifowanie duŜych powierzchni wykonujemy za pomocą maszyny szlifierskiej. 
Na zakończenie naleŜy bardzo dokładnie odkurzyć powstały pył, który moŜe w znacznym stopniu
zmniejszyć  przyczepność  kolejnych warstw posadzki oraz spowodować  zanieczyszczenie masy
szpachlowej pogarszając jej gładkość i estetykę. 

5.3.2. Gruntowanie podło Ŝa. 
Dla  właściwego  zagruntowania  wystarcza  jednokrotne  naniesienie  preparatu  gruntującego  na
podłoŜe. Przed uŜyciem naleŜy dokładnie wymieszać zawartość opakowania, a następnie przelać
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preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy uŜyciu wałka równomiernie nanieść preparat na
podłoŜe. Nie naleŜy wylewać środka gruntującego bezpośrednio na podłoŜe wprost z opakowania,
gdyŜ moŜe to spowodować miejscowe przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt
cienką  warstwą  nie  pozostawiając  kałuŜ.  Zagruntowaną  powierzchnię  naleŜy  pozostawić  do
przeschnięcia,  aŜ  powstanie  nie  klejąca  się  warstwa  (około  2-4  godzin).  Tak  zagruntowane
podłoŜe jest gotowe do stosowania mas szpachlowych. 
Istnieje teŜ grupa specjalistycznych epoksydowych środków gruntujących zapewniających izolację
przeciwwilgociową  i  pozwalających  na  ułoŜenie  wykładzin  w  warunkach  kiedy  wilgotność  jest
wyŜsza niŜ 3% CM, ale nie przekracza 5% CM. 
Środki  gruntujące mogą  teŜ umoŜliwić  stosowanie mas szpachlowych na podłoŜach słabo lub
zupełnie niechłonnych takich jak płytki ceramiczne, gresowe, kamień naturalny, lastriko i inne oraz
na podłoŜach zanieczyszczonych resztkami starych klejów które nie muszą być usunięte. 
Gruntowanie jest czynnością bardzo istotną i mającą bezpośredni wpływ na jakość podłoŜa, a co
za tym idzie ostateczny wygląd i trwałość wykładzin. We wszystkich przypadkach zastosowania
grunt  zapewnia  uzyskanie  trwalszego  wiązania  lub  wręcz  w  ogóle  umoŜliwia  prawidłowe
przygotowanie  podłoŜa.  Zaniedbania  wykonawcze  na  etapie  gruntowania  i  prac
przygotowawczych prowadzą do częstych uszkodzeń podkładu niejednokrotnie ujawniających się
dopiero  po  instalacji  wykładziny.  Z  tych  teŜ  powodów  naleŜy  przywiązywać  duŜą  wagę  do
właściwego gruntowania podłoŜa zawsze stosując odpowiednie środki gruntujące renomowanych
producentów. 
 

5.4. Wykonanie posadzek z płytek terakota

Posadzki z terakoty naleŜą  do posadzek stałych, naleŜy układać  je na podkładzie betonowym.
Elementy  są  przyklejane  (klejami,  zaprawami  klejowymi  lub  zaprawami  cementowymi).  Przed
rozpoczęciem montaŜu płytki naleŜy ułoŜyć na sucho na fragmencie lub całej powierzchni, którą
zamierzamy pokryć.  Pozwala to ustalić  rozmieszczenie płytek i odkryć  ewentualne nierówności
podkładu. Pomiędzy elementami pozostawić się ok. 1,5-3 mm szczeliny. NaleŜy uŜyć specjalne
krzyŜyki dystansowe z tworzywa sztucznego. Szczeliny później wypełnić zaprawami do fugowania.

5.5. Układanie wykładzin elastycznych z tworzyw szt ucznych PCV 

Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe  powinno  być  gładkie,  odpowiedniej  wytrzymałości,  równe,  suche,  oczyszczone  z
wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi. 
Uwaga:  NaleŜy  pamiętać,  Ŝe  resztki  asfaltu,  tłuszczy,  środków  impregnujących,  atrament  z
długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny. 
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących)
przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 
PodłoŜa z płyt wiórowych naleŜy kłaść zgodnie z zaleceniami ich producenta. Gdy zastosowane
jest ogrzewanie podłogowe naleŜy pamiętać, Ŝe wykładzina podłogowa nie moŜe być naraŜona na
temperaturę  przekraczającą  30°C.  W przeciwnym wypadku mo Ŝe ulec odbarwieniu  lub  innym
nieodwracalnym zmianom.
Uwaga:  W  przypadku  stosowania  dwuskładnikowych  środków  poliestrowych  mogą  wystąpić
odbarwienia, jeśli proporcje zostaną dobrane niewłaściwie. 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. NaleŜy pamiętać, Ŝe
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami,  długopisami,  piórami kulkowymi itp. spowodować
mogą  odbarwienia  na  skutek dyfuzji  tuszu w  strukturę  wykładziny.  Do przygotowania  podłoŜa
uŜywaj  tylko  mas  wodoodpornych.  Wilgotność  podłoŜa  nie  powinna  być  wyŜsza  niŜ  2%  dla
cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
  
Przygotowanie materiału 
Przed instalacją naleŜy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Wskazane
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jest zachowanie etykiet fabrycznych wszystkich rolek, aŜ do chwili zakończenia instalacji. 
Uwaga:  W  celu  uniknięcia  róŜnicy  w  odcieniach,  do  jednego  pomieszczenia  naleŜy  dobrać
wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się równieŜ układanie wykładziny
kolejno sąsiednimi numerami rolek. 
W miarę moŜliwości rolki naleŜy przewijać przed instalacją. Rolki naleŜy przechowywać w pozycji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie. 
Uwaga:  Ewentualne  wady  towaru  naleŜy  zgłaszać  w  biurze  handlowym  lub  u  dystrybutora.
Zgłoszenie  powinno  zawierać  kody  barw,  numery  serii  oraz  rolek.  Dane  te  są  podane  na
etykietach na opakowaniu. O wadach widocznych naleŜy informować niezwłocznie jeszcze przed
zamontowaniem wykładziny. 

Instalacja wykładzin elastycznych z tworzyw sztucznych PCV 
Przed instalacją  wykładzina powinna przyjąć  temperaturę  pomieszczenia (nie niŜszą  niŜ 18°C).
Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę moŜliwości rozłoŜyć je na płaskim podłoŜu,
by materiał pozbył się napręŜeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w
przypadku dłuŜszych arkuszy. 
NaleŜy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyŜ moŜe to doprowadzić do nieodwracalnych
zmian. 
UŜywać tylko klejów przeznaczonych do uŜytych wykładzin, stosować się do wskazań producenta
klejów. 
Arkusze wykładziny naleŜy łączyć termicznie przy pomocy sznura elementów spawalniczych . 

Dopasowanie. Cokoliki i naro Ŝniki 

Przy uŜyciu przymiaru i ołówka zaznaczyć linie na wszystkich ścianach
pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobno ząbkowanej
pacy nałoŜyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić
część kleju na podłoŜe (tak jak to pokazano na rysunku). 

 
Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę
według projektu. Długość arkuszy powinna przewyŜszać długość
pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoŜa
prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułoŜenie arkusza we właściwej pozycji.
Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłoŜu powinny zachodzić na
siebie. 

 

Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli
dla przykrycia podłoŜa potrzeba więcej niŜ jednego arkusza), zaznaczyć
na podłoŜu linię równoległą do ściany wzdłuŜnej w odległości 12 cm od
miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich
środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłoŜu i na
arkuszach powinny zachodzić na siebie. 

 

Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na
podłoŜu pacą zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno
dostępnych uŜyć pędzla z miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów
ściekowych zastosować klej kontaktowy. Stosować się do zaleceń
producenta wybranego kleju. 
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Docisnąć starannie wykładzinę rolką naroŜnikową.

 

Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny.
Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać Ŝłobek na odwrotnej stronie
materiału za pomocą noŜa okrągłego . Głębokość Ŝłobka nie powinna
przekraczać połowy grubości arkusza. 

 
Przy pomocy rolki naroŜnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała
ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą.
W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia
całego podłoŜa, klej moŜna rozprowadzić na całej powierzchni przed
połoŜeniem arkusza. Metoda ta wymaga doświadczenia, lecz jest
najszybsza. 

 
 

Połączenie naroŜnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian,
pod kątem ok. 45°.
Wybierać najmniej widoczną (słabo oświetloną) ścianę. 

 

Teraz moŜna zagiąć trójkąt i docisnąć go do naroŜnika. JeŜeli trójkąt
będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar
materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały. Przeciąć
zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie
połączeń naleŜy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju 

 
W naroŜnikach wewnętrznych naleŜy przeciąć fałdę materiału
rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłoŜem. JeŜeli przed
dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrzać takŜe przestrzeń pomiędzy ścianą a
materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej
klejem ściany. 

 

W naroŜnikach zewnętrznych wykładzinę naleŜy odgiąć i naciąć,
rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłoŜem. (Linie na rysunku
pokazują zarys naroŜnika na arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45").
Następnie naleŜy wykonać cięcie po przekątnej, tak jak pokazano na
rysunku. 

 

W naroŜnikach wewnętrznych i zewnętrznych uŜyć do spawania
zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego jest
specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg z wykładzin. Doskonały
rezultat zapewnia stosowanie końcówki reperacyjnej  (Swan neck), którą
ostatecznie uszczelnia się wszystkie zgrzewy wzdłuŜ ścian i podłóg.
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Dopasowanie wykładziny wokół rur i podłogowych otwo rów ściekowych  

W przypadku rur usytuowanych w pobliŜu ścian wykonać nacięcie w
arkuszu i docisnąć wokół rury tak, by powstał kołnierz. Jeśli rura znajduje
się blisko ściany, cięcie naleŜy wykonać tak, jak pokazano na rysunku
(linia przerywana). Jeśli osłona rury wykonywana jest: 
A) z wykładziny podłogowej:

przygotowaną osłonę naleŜy dopasować do rury, następnie uŜywając
kleju kontaktowego przykleić i ostatecznie zespawać brzegi
wykładziny, uŜywając w tym celu końcówki typu "swan neck"
(szyja łabędzia). 

 

B) Osłony prefabrykowane - zamontuj wg wskazań producenta.
Dla dodatkowego uszczelnienia wokół rur moŜna uŜyć odpowiedniego
uszczelniacza do zgrzewów, bądź masy uszczelniającej (np. silikon lub
podobne).
Uszczelniacz naleŜy stosować pomiędzy podłoŜem, a arkuszem
winylowym.

 

W przypadku rur ściekowych zgiąć arkusz przy rurze i zaznaczyć na nim
punkt odpowiadający środkowi rury. Wyciąć w wykładzinie otwór o
średnicy ok. 25 mm mniejszej niŜ średnica rury. Otwór wycinać
zaczynając od zgięcia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzać arkusz
winylowy i wcisnąć go w rurę. Odciąć nadmiar materiału noŜem
hakowym.

Zgrzewanie

Otwory ściekowe, leŜące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzać
arkusz i zaznaczyć usytuowanie otworu przy pomocy pierścienia
zaciskowego. Następnie wyciąć niewielki otwór pośrodku oznaczonego
otworu ściekowego. Ogrzać wykładzinę i wcisnąć pierścień w otwór. Jeśli
posłuŜono się pierścieniem nastawnym, upewnić się, czy przylega on
ściśle do krawędzi otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia
rozprowadza się warstwę silikonu pomiędzy arkuszem, a krawędzią
pierścienia.

 

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze
stopu twardego. DuŜe powierzchnie moŜna frezować przy pomocy frezarki
elektrycznej. Spawanie termiczne wykonać przy pomocy zgrzewarki
termicznej wyposaŜonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego (speed
welding nozzle).

 
Zgrzewać gorącym powietrzem przy uŜyciu końcówki do zgrzewania
sznurowego . 
Uwaga:  wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru
zgrzewu.
Odcinanie rozpocząć w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się
dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. NóŜ do odcinania
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej
stronie noŜa znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze
do wygładzania.
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W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

� kłaść wykładzinę ściśle według instrukcji, 

� uŜywać tylko klejów do uŜytej wykładziny,  polecanych przez producenta

� dokonać przeglądu podłogi po połoŜeniu wykładziny.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jako ści
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.2.Zasady kontroli jako ści robót
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.4. Raporty z bada ń
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.3. Odbiór cz ęściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie normy
13.PN-62/B-10144   -   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

                                      techniczne przy odbiorze.
14.PN-63/B-10145   -   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych 

                                      i   lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
15.PN-EN 685:2002 -  Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocni cze.
16.Katalog rozwiązań podłóg dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. COBP Budownictwa

Ogólnego. Warszawa 1992.
-     Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 
                                        i ich   usytuowanie”

17.„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montaŜowych” Tom I ,,
Budownictwo ogólne”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB

18.„ Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)

                                                                                                   Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV 45431000-7 45431000-7 45431000-7 45431000-7 45431000-7 45431000-7 45431000-7 45431000-7 45431000-7          
                           1.3.0. 1.3.0. 1.3.0. 1.3.0. 1.3.0. 1.3.0. 1.3.0. 1.3.0. 1.3.0. UKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACHUKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACHUKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACHUKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACHUKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACHUKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACHUKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACHUKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACHUKŁADANIE PŁYTEK NA ŚCIANACH

                                                      

[ dotyczy wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych ]
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót,  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem zadania  inwestycyjnego  pn.  „"  Remont
pomieszczeń  przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy ul.
Wojska Polskiego 63 " zgodnie z zakresem przedstawionym w czasie wizji lokalnej i dostarczonej
dokumentacji technicznej  .

Podstawą  opracowania  niniejszej  SST  są  ustalenia  z  Inwestorem  dokonane  w  czasie  wizji
lokalnej na obiekcie, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu okładzin
wykonanych na powierzchni podłoŜa (ścianach) i obejmują:

a) warunki przystąpienia do wykonywania robót okładzinowych, 
b) zasady wykonania okładzin ceramicznych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
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1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane

454.00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych

4543.0000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431.000-7 Kładzenie płytek 
45432.000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i

tapetowanie ścian
45432.210-9 Wykładanie ścian

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1. Zaprawa
Do  mocowania  okładzin  ceramicznych  do  podłoŜa  moŜna  stosować,  w  zaleŜności  od  rodzaju
podłoŜa,  miejsca  zamocowania,  warunków  eksploatacyjnych  oraz  od  rodzaju  elementów
okładzinowych,  zaprawy  cementowe,  cementowo  -  wapienne  oraz  zaprawy  polimerowo  -
cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy gipsowe i gipsowo - wapienne marki
0,3 moŜna stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych i nie naraŜonych na zawilgocenie. Na
dokładnie  wyrównanym  podłoŜu  moŜna  stosować  takŜe  odpowiednie  kleje  (np.  klej  lateksowy
ekstra). Spoiwo do mocowania okładzin musi charakteryzować się elastycznością i odpornością na
zawilgocenie.
Wytrzymałość zaprawy stosowanej do i mocowania okładzin powinna wynosić:

- dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa
- dla zapraw cementowo - wapiennych  -  3 - 5 MPa

Zaprawa powinna być wykonana zgodnie z zasadami ujętymi w PN-B-03002/99.

2.1.1. Transport i składowanie
Zaprawę  naleŜy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do uŜycia zaprawy
wynosi około 6÷12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Materiały okładzinowe ceramiczne
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Okładziny  wewnętrzne  mogą  być  wykonywane  z  płytek  i  kształtek  ceramicznych  szkliwionych
(glazura),  płytek  kamionkowych  zwykłych,  mrozoodpornych  i  kwasoodpornych,  płytek
klinkierowych  i  płytek  fajansowych.  W  projekcie  budowlanym  ww.  obiektu  załoŜono  płytki
ceramiczne 20x20 cm i płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm.
Płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię
licową (pokrytą szkliwem), a stronę montaŜową - nieszkliwioną, Ŝeberkowaną. Nasiąkliwość płytek
nie powinna być większa niŜ 14 %.
Płytki te muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich
do stosowania w budownictwie.
Wzory i kolorystyka płytek wymagają akceptacji Inwestora.
Materiały okładzinowe muszą spełniać wymagania zawarte w:

- PN-EN 14411:2005, 
- PN-EN ISO 10545-2:1999,
- PN-EN ISO 10545-6:1999,
- PN-EN 101:1994,
- PN-84/B-12033,
- PN-EN 771-6:2002  

2.2.1. Transport i składowanie
Zwykle płytki  sprzedawane są  w paczkach zawierających 1-1,5m2  liczbę  płytek oblicza się  dla
kaŜdej ściany oddzielnie, a płytki, które mają, być przycięte liczy się jako całe. Zaleca się kupić
kafle z pewnym zapasem przy układaniu prostym ok. 10 % więcej, przy układaniu w karo 15-20 %
więcej.

2.3. Elementy uzupełniające
Elementami  uzupełniającymi  są:  plastikowe  wkładki  dystansowe  lub  listewki  do  zachowania
jednolitej  szerokości spoin oraz flizówki z PVC do wykańczania naroŜników wypukłych i  listwy
przyścienne z polichlorku winylu klejone.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin ceramicznych winien wykazać się moŜliwością
korzystania z  maszyn i  sprzętu gwarantujących właściwą  tj.  spełniającą  wymagania ST jakość
robót.

4. TRANSPORT
Warunki transportu materiałów są określone:
— dla zaprawy w punkcie 2.1.1.
— dla płytek ceramicznych w punkcie 2.2.1.
Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych
Okładziny ceramiczne wewnątrz budynku moŜna wykonywać po:
a)  wykonaniu  robót  budowlanych,  jak:  wykonanie  podłoŜa  pod  posadzki,  osadzenie  ościeŜnic
drzwiowych, szaf ściennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
b) wykonaniu robót tynkowych na wszystkich powierzchniach i robót malarskich na powierzchniach
ścian, na których nie będzie wykonana okładzina,
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c) wykonaniu robót instalacyjnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego
ogrzewania), z wyjątkiem tzw. białego montaŜu i załoŜenia armatury oświetleniowej,
d) wykonaniu robót podłogowych bez zamontowania listew przypodłogowych tylko w przypadku
wykładzin przyklejonych), z wyjątkiem wykładzin dywanowych.
Okładziny wewnętrzne powinny być wykonane me wcześniej niŜ po upływie 4 miesięcy, licząc od
daty zakończenia budowy w stanie surowym.

Przygotowanie podłoŜa przed ułoŜeniem płytek w zaleŜności od rodzaju zaprawy tynkarskiej oraz
stopnia zawilgocenia

Rodzaj
zawilgocenia

W 1 W 2 W 3 W 4

Przykłady Korytarze, toalety,
klatki schodowe

W pom. mieszk.:
kuchnie, w

zakładach toalety

W pom. mieszk.:
natryski w

umywalniach i
łazienkach

w zakładach:
kuchnie, natryski

pralnie

Tynk cementowy Nie są konieczne Ŝadne prace przygotowawcze Uszczelnienie
powierzchni

Tynk cem. – wap. Brak przygotowań Alternatywne
uszczelnienie
powierzchni

Uszczelnienie
powierzchni

Tynk gipsowy Brak przygotowań1 Gruntowanie
powierzchni

Uszczelnienie
powierzchni

Nie stosować
tynków gipsowych

5.2. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych
Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoŜa  z  warstwą  wyrównującą  lub
bezpośrednio do  równego i  gładkiego podłoŜa (np.  do tynku).  Przed połoŜeniem płytek naleŜy
zagruntować tynk środkiem do gruntowania wgłębnego (szczególnie jeśli jest to tynk gipsowy). W
przypadku obszaru naraŜonego na oddziaływanie wody rozpryskowej, np. za wanną lub natryskiem,
powinien być  zastosowany środek izolacyjny.  W strefie naroŜników i  styków naleŜy zastosować
taśmę uszczelniającą
PodłoŜe  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nieotynkowane  lub  otynkowane  mury  z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe monolityczne lub montowane z elementów
wielkopłytowych lub wielkoblokowych. Projekt budowlany zakłada wykonanie okładziny z płytek
ceramicznych na tynkach. PodłoŜe pod płytki musi być suche i wolne od pyłu. W przypadku tynków
z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca się Ŝeby zawartość wilgoci w podłoŜu nie była
większa niŜ 1 % (wg zalecenia producenta tynków).
Powierzchnie o dość znacznych nierównościach, naleŜy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie
niŜszej  niŜ  5  MPa  po  uprzednim  nakuciu  podłoŜa,  jego  oczyszczeniu  i  zmoczeniu.  Przy
nierównościach podłoŜa do 3 mm wystarczające jest nałoŜenie cienkiej warstwy wygładzającej, np.
mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku pocienionego.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy (co
jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem do ich
mocowania - moczone w ciągu 2-3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie płytek w dwóch lub
więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich układu.
Przed  przystąpieniem  do  osadzania  elementów  okładzinowych  naleŜy  ustalić  obrys  okładziny,
wyznaczyć  połoŜenie  jej  powierzchni  oraz  określić  poziom  górnej  krawędzi  elementów  w
poszczególnych rzędach za pomocą  naciągniętego sznura.  Osadzenie elementów okładzinowych
naleŜy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 20 godzin). JeŜeli istnieje
moŜliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie zaprawy

1  Przestrzegać danych producenta kleju do płytek
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cementowej o wytrzymałości nie niŜszej niŜ 5 MPa.
W celu umocowania płytek, na tylną Ŝeberkowaną ich powierzchnię nakłada się taką samą zaprawę 
jak zaprawa podkładu i płytkę dociska się do podkładu. Dociśniętej płytki nie wolno przesuwać. Po
ułoŜeniu całego rzędu płytek usuwa się nadmiar zaprawy i rozpoczyna układanie następnego rzędu,
sprawdzając pionowość  ustawienia krawędzi płytek. Temperatura powietrza w czasie układania
płytek powinna wynosić, co najmniej +50C.
Spoiny powinny stanowić proste, ciągłe linie pionowe i poziome o szerokości nie większej niŜ 2 mm.
W celu  zagwarantowana  jednolitej  szerokości  spoin  moŜna  stosować  wkładki  dystansowe  lub
listewki odpowiedniej grubości.
Dopasowywanie płytek ceramicznych w naroŜnikach i obrabianie potrzebnych otworów odbywa się
przez  docinanie  płytek.  NaleŜy  pamiętać,  aby  ostatni  rząd  i  równieŜ  naroŜe  wypukle  były
wykończone flizówkami z PCV.
Po  upływie  5  do  7  dni  od  wykonania  okładziny  wypełnia  się  spoiny  odpowiednio  dobraną
kolorystycznie zaprawą do fugowania, przygotowywaną zgodne z zaleceniami producenta.

Na dokładnie wyrównanym podkładzie mogą być mocowane cienkie płytki ceramiczne za pomocą
klejów. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny spełniać wymagania co
najmniej  dla  tynku  dwuwarstwowego  kat.  III.  Układanie  płytek  na  kleju  lateksowym  extra
rozpoczyna  się  od  rozprowadzenia  na  podłoŜu  szpachlą  warstwy  kleju  grubości  około  2  mm,
wymieszanego  z  cementem  marki  25  w  stosunku  wagowym 1:1÷1:5.  Do  tak  rozprowadzonej
warstwy  kleju  przykleja  się  płytki  w  takiej  samej  kolejności  jak  przy  układaniu  na  zaprawie.
Przykładając płytkę do podłoŜa naleŜy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni nałoŜonego kleju
do  pozycji,  jaką  zająć  ma  w  układanej  warstwie.  Przesuniecie  to  nie  powinno  spowodować
zgarnięcia kleju na podłoŜu. Wykonanie fragmentu okładziny na nałoŜonej partii  kleju powinno
nastąpić  w  ciągu  15min.  Po wykonaniu  całej  okładziny  naleŜy  powierzchnie  płytek  dokładnie
oczyścić z nadmiaru kleju lub plam.
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe od 2
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty
dwumetrowej.
Wszystkie materiały oraz wykonania prac musi być zgodne z wymaganiami zawartymi w  PN-EN
14411:2005 i PN-EN ISO 10545-2:1999.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować:
19.zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową - przez oględziny i pomiary,
20.stan podłoŜy na podstawie protokołów międzyoperacyjnych,
21.jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłoŜonych

przez dostawców,
22.prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:
� przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydać głuchego odgłosu,
� odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, łatą o długości 2 m – odchylenie nie

powinno być większe niŜ 2 mm na całej długości łaty 2m,
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� odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m - odchylenie nie powinno być większe
niŜ 2 mm na całej długości łaty,

� prawidłowości  przebiegu i  wypełnienia spoin poziomicą  i  pionem z dokładnością  do 1 mm,
zgodnie z PN-72/B-06190.

� grubości  warstwy  kompozycji  klecącej  pod  płytką,  która  nie  powinna przekraczać  grubości
określonej przez producenta, na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej.

Kontrolę naleŜy przeprowadzić zgodnie wytycznymi zawartymi w PN-EN 14411:2005 i PN-EN ISO
10545-2:1999.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.4. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a)   Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

b) Rejestr obmiarów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

d) Pozostałe dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.2.2. Kontrola jakości
a) Materiały ceramiczne
Przy odbiorze  naleŜy przeprowadzić na budowie:
� sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
� próby doraźnej poprzez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów kształtu płytek
- liczby szczerb i pęknięć
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- odporności na uderzenia
W  przypadku  niemoŜności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  naleŜy  ja  poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku
wykładziny zewnętrznej).

b) Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję
w  sposób  podany  w  normie  PN-85/B-04500  –  Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i
wytrzymałościowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.5. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
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8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wykonania zgodnie z punktem 5.2. niniejszej Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej.
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe od 2
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty
dwumetrowej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułoŜonej  okładziny  wg  ceny  jednostkowej,  która
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podłoŜa,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- moczenie płytek, docinanie płytek,

- ustawienie i rozbiórka rusztowań,

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebić,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- reperację tynków,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy, świadectwa, wytyczne
- PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i

znakowanie 
- PN-EN  ISO  10545-2:1999  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  wymiarów  i

sprawdzanie jakości powierzchni 
- PN-EN ISO 10545-6:1999 –Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych  

- PN-EN 101:1994 – Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości wg skali Mohsa 
- PN-84/B-12033 - Płytki i kształtki kamionkowe ścienne i elewacyjne
- PN-EN 771-6:2002 – Wymagania dotyczące elementów murowych.  Elementy  murowe z

kamienia naturalnego.
- PN-72/B-06190 -  Roboty kamieniarskie -  Okładzina kamienna - Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze
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- Dz.  U.  nr  75/2002  -  ,,Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie”

- Aprobata  techniczna  Instytutu  Techniki  Budowlanej  odpowiednia  dla  zastosowanego
materiału okładzinowego.

- ,,Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montaŜowych”  Tom I  ,,
Budownictwo ogólne”.
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                                                                                                   Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV 45420000-7 45420000-7 45420000-7 45420000-7 45420000-7 45420000-7 45420000-7 45420000-7 45420000-7          
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KARTONOWYCHKARTONOWYCHKARTONOWYCHKARTONOWYCHKARTONOWYCHKARTONOWYCHKARTONOWYCHKARTONOWYCHKARTONOWYCH

                                                      

[ dotyczy wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych ]
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót,  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  "  Remont
pomieszczeń  przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy ul.
Wojska Polskiego 63 " zgodnie z zakresem przedstawionym w czasie wizji lokalnej i dostarczonej
dokumentacji technicznej  .
Podstawą  opracowania  niniejszej  SST  są  ustalenia  z  Inwestorem  dokonane  w  czasie  wizji
lokalnej na obiekcie, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres SST obejmuje realizację robót niezbędnych do wykonania:
� ścian działowych z płyt gipsowo – kartonowych,
� obłoŜenia ścian płytami gipsowo – kartonowymi na zaprawie,
� sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na rusztach stalowych,
� obłoŜenia sufitów płytami gipsowo – kartonowymi na zaprawie.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
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1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

4542.0000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421.141-4 Instalowanie ścianek działowych  
45421.146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421.160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały podstawowe
� kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
� wkręty do płyt gipsowych
� płyty gipsowo – kartonowe wodo-ognioodporne gr. 12,5 mm
� płyty z wełny mineralnej gr. 5,00 cm
� filc zbituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm

2.2. Pozostałe materiały
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy)
� samochód dostawczy do 0,9 t
� środek transportowy
� wyciąg
� Ŝuraw okienny przenośny

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
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4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie  ze  Specyfikacją  Techniczną  nr  1.0.0.  „Wymagania  ogólne”  i  zaleceniami  producenta
wyrobu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgadnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
przedmiarem robót,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót zastaną, jeŜeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

5.2. Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
ZaleŜnie od wielkości i kształtu pomieszczenia montuje się róŜnego rodzaju stelaŜe: 
10.jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczeń podłuŜnych - jest to najprostsza wersja sufitu

na stelaŜu stalowym; 
11.dwupoziomowy krzyŜowy do pomieszczeń o duŜej powierzchni - bardziej obniŜa pomieszczenie

niŜ sufit na stelaŜu jednopoziomowym; 
12.jednopoziomowy krzyŜowy - jest łatwy do wypoziomowania i ma mniej punktów zaczepienia w

stropie. Płyty mają więcej miejsc podparcia i dzięki temu są mniej naraŜone na ewentualne
uszkodzenia.

5.2.1. Wykonanie
1. NaleŜy wymierzyć pomieszczenie i dobrać odpowiednią ilość profili. 
2. NaleŜy wykonać  montaŜ  profili  przyściennych.  Najpierw na  ścianach zaznaczyć  linie,  które
wyznaczą  poziom  przyszłego  sufitu.  Aby  były  idealnie  wypoziomowane,  naleŜy  uŜyć  długiej
poziomnicy. WzdłuŜ tych linii mocować profile UD.
 3. Wyznaczamy  układ  profili  głównych  (CD).  Powinny  przebiegać  równolegle  do  siebie,  w
odstępach co 100 cm. W miejscach przebiegu profili głównych zaznaczyć punkty, w których będą
zamocowane wieszaki.  Rozmieścić  je na kaŜdej  linii,  w odstępach 70-90 cm. W tych punktach
wiercić otwory i umieścić w nich stalowe kołki rozporowe.

Specyfikacja została sporządzona na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB
                                                                         Promocja Sp. z o.o.                                           Strona 54                           



4. Zamocować wieszaki na kołkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich
części, które mają być wsunięte w profil, naleŜy zdjąć. Zdemontowane części wieszaków wsunąć w
profile CD.
5. Zamontować profile. Końce profili podłuŜnych CD naleŜy umieścić w profilach UD i połączyć
obie części wieszaków. Pomiędzy podłuŜnymi umieścić profile poprzeczne za pomocą łączników
poprzecznych. Gotowy ruszt naleŜy wypoziomować, regulując połoŜenie ramion wieszaków. 
6. Zamocowanie płyt. NaleŜy przykręcamy je do profili CD wkrętami typu TN. Wkręty rozmieścić
naleŜy maksymalnie w odstępach co 15 cm.
7. Wykończenie. Po zamontowaniu płyt na ich połączenia naleŜy nakleić taśmę spoinową i wypełnić
warstwą  masy  szpachlowej.  Następnie  naleŜy  nanieść  masę  finiszową.  Wygładzić  ją,  a  po
całkowitym  wyschnięciu  wyszlifować  specjalną  pacą  z  siatką  ścierną.  NaleŜy  szpachlować  i
szlifować równieŜ łebki wkrętów.

Na kaŜdej ścianie wyznaczamy poziom
zamocowania sufitu. Rysujemy poziome
linie przy uŜyciu poziomnicy. WzdłuŜ linii
montujemy profile UD.

Po zamocowaniu profili UD na obwodzie
pomieszczenia umieszczamy wieszaki i
montujemy profile podłuŜne CD.

Prostopadle do juŜ zamocowanych profili
CD przytwierdzamy (na zatrzask) profile
poprzeczne.

Po zmontowaniu siatki rusztu mocujemy
do profili płyty gipsowo-kartonowe.
Później wykańczamy spoiny.

5.3. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych 

5.3.1. Informacje ogólne
Płyty  gipsowo-kartonowe  mocuje  się  na  szkielecie  nośnym  wykonanym  z  cienkościennych
kształtowników  stalowych  lub  z  drewna  (np.  słupki  drewniane  6x6  cm).  MoŜna  je  takŜe
przytwierdzać  do  ścian  murowanych  lub  betonowych  klejem  gipsowym.  Do  produkcji  profili
szkieletu metalowego stosuje się najczęściej blachy stalowe nominalnej grubości powyŜej 0,6 mm z
tolerancją  wymiarów  ±0,04  mm.  Norma  DIN  18182  określa  równieŜ  kształty,  wymiary  i
przeznaczenie kształtowników wygiętych z blach. Profile stalowe mają dwa podstawowe kształty:
UW (wand  -  ściana)  lub  UD (decken  -  strop)  oraz  CW lub  CD.  Do  wykonywania  szkieletu
drewnianego naleŜy uŜywać drewna pierwszej (w ostateczności drugiej) klasy. Mankamentem tej
konstrukcji jest natomiast wraŜliwość na wilgoć.
Konstrukcję ścian moŜe tworzyć: 
� szkielet pojedynczy, 
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� szkielet podwójny, 
� szkielet podwójny przedzielony taśmą uszczelniającą (akustyczną), 
� szkielet podwójny usztywniony przewiązkami z płyt g-k (ściany instalacyjne), 
� szkielet podwójny rozsunięty (okładziny w tych ścianach nie współpracują).
Ściany mogą być pokryte jedną, dwiema lub trzema warstwami płyt.
Poza  funkcją  uŜytkową  (podział  przestrzeni  na  mniejsze  wnętrza)  ściany  działowe  muszą  spełniać
wymagania ochrony przeciwpoŜarowej  zawarte w warunkach technicznych,  jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie MGPiB z późniejszymi zmianami MSWiA w Dz.U. 15/1999 poz.
140 oraz wymagania izolacyjności akustycznej według normy PN-B-02151-3:1999).

5.3.2. Odporność ogniowa
Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych naleŜy dostosować
do klasy odporności  poŜarowej  budynku. W budynkach klas D i  E ściany działowe muszą  być
wykonane  co  najmniej  jako  słabo  rozprzestrzeniające  ogień  (SRO).  Brakuje  jednak  wymagań
dotyczących  odporności  ogniowej  tych  ścian.  W budynkach  kategorii  zagroŜenia  ludzi  ZL  II
(budynki lub ich części przeznaczone do uŜytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np.
szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO).
W budynkach klas od A do C wymaga się, Ŝeby ściany działowe były klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła: 
dla budynków klasy C - F 0,25, 
dla budynków klasy B - F 0,5, 
dla budynków klasy A - F 1.
Klasę odporności ogniowej (F) elementów budynków ustala się według PN-B-02851:1990 lub nowej wersji
PN-B-02851:1997,  na  podstawie  trzech  podstawowych  kryteriów:  izolacyjności  (I),  szczelności  (E)  i
nośności przegrody (R). Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę
REI (określa jak długo elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i
izolacyjność  ogniową),  natomiast  ściany  działowe  muszą  mieć  klasę  EI  (określa  jak  długo  elementy
nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową). 

 [Ramka1] 

5.3.3. MontaŜ ścian

Na podstawie projektu wytycza się na podłodze, ścianach i suficie przebieg ściany, zaznaczając
ewentualne  otwory  drzwiowe.  Następnie  przystępuje  się  do  wykonania  połączeń  obwodowych
ściany działowej.  Połączenie  z  podłogą  i  stropem wykonuje  się,  uŜywając profili  UW.  WzdłuŜ
wyrysowanej  na  suficie  linii  mocujemy profil  UW.  Metalowe profile  skracamy do  wymaganej
długości  noŜycami do blachy. W kilku miejscach z krawędzi  przymocowanego do sufitu profilu
opuszczamy pion. Wyznaczy on dokładne połoŜenie krawędzi mocowanego do podłogi profilu UW.
Profile przykręcamy do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów i kołków rozporowych. Przydatna do
tego celu jest wkrętarka udarowa. Odległość pomiędzy wkrętami nie moŜe przekroczyć 100 cm.

W  połączeniach  ścian  działowych  ze  stropami  i  ścianami  bocznymi  naleŜy  stosować  taśmy
uszczelniające. Taśmę przykleja się do profili UW, które następnie układa się ściśle przy podłodze i
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suficie. 

Konstrukcję ściany działowej ze ścianami konstrukcyjnymi łączy
się  w  taki  sam sposób,  stosując  profile  CW.   Pierwszy  profil
przycięty na odpowiednią długość umieszczamy wewnątrz profilu
podłogowego i  sufitowego otwartą  stroną  w kierunku stawianej
ścianki  w  rozstawie  osiowym  maksimum  600  mm  i  dokładnie
pionuje.  Profil  mocujemy do  ściany za  pomocą  3-4  wkrętów  i
kołków rozporowych ale odległość między punktami zamocowania
nie powinna być większa niŜ 1000 mm. Powinny one wchodzić w
górny profil  UW na głębokość  20 mm. Pamiętamy o oklejeniu
profilu samoprzylepną taśmą akustyczną (od strony ściany).

Wzmocnienia poziome
Poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają

wzmocnienia stalowym profilem.
Krawędzie stykających się płyt naleŜy przykręcić blachowkrętami
do przyciętego profilu.
Poziome wzmocnienia mocujemy takŜe w tych miejscach, w których zamierzamy zawiesić cięŜsze
przedmioty. 

Wypełnienie wełną mineralną
Do układania wypełnienia z wełny mineralnej moŜna przystąpić po przykręceniu wszystkich płyt z
jednej strony metalowych profili.
Grubość wełny mineralnej musi odpowiadać szerokości uŜytych profili.
• Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypełniamy wełną.
• Nie naleŜy pozastawiać pustych przestrzeni, w szczególności przy suficie i naroŜnikach.
Gdy zaleŜy nam na wyciszeniu dźwięków,  zaleca się stawienie ścianek o większej grubości, np. 100
lub 125 mm. Dodatkową izolację akustyczną moŜna takŜe uzyskać przykręcając dwie warstwy płyt
gipsowo - kartonowych.

Przewody elektryczne 
Po ułoŜeniu wełny mineralnej przeprowadza się przewody doprowadzające elektryczność, telefon
lub TV.
•  W  pionowych  profilach  naleŜy  odgiąć  nacięte  fragmenty  blachy   i  przeciągnąć  przez  nie
przewody. Przewody powinno się okleić taśmą izolacyjną, aby uchronić je przed przecięciem ostrą
krawędzią blachy.
•  Elektryczność  prowadzi  się  tzw. przewodami płaszczowymi,  które nie wymagają  dodatkowych
osłon.
Puszki elektryczne 
Płytę, w której mocowane będą puszki pod gniazdka lub przełączniki, przykręca się dopiero po
zamocowaniu puszek montaŜowych.
• Otwory najlepiej wykonać otwornicą (przystawką do wiertarek), dobierając średnicę piły do
wielkości puszki.
• Gniazdka i przełączniki instaluje się w puszkach specjalnie przeznaczonych do montaŜu w płytach
gipsowo - kartonowych. 
• W celu wzmocnienia, wskazane jest pokrycie ich od tyłu masą szpachlową.
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Połączenie ściany działowej z
jastrychem pływającym na
stropie pełnym. Rozdzielenie
jastrychu i warstwy izolacji
ogranicza wzdłuŜne
przenoszenie dźwięków przez
podłogę. 



• Przed zamocowaniem płyty przewody przewleka się przez puszki.

Profile CW mogą  być  rozmieszczone gęściej (co 200, 400 mm),
jeŜeli  wymaga  tego  konstrukcja  (wysokość  ściany,  rodzaj
okładziny,  np.  płytki  ceramiczne).  Drzwi  w  ścianie  działowej
montuje się  na konstrukcji  wykonanej z normalnych profili  CW,
ale pod warunkiem, Ŝe jej maksymalna wysokość wynosi 260 cm,
maksymalna szerokość skrzydła drzwi 88,5 cm, a cięŜar skrzydła
drzwiowego nie przekracza 25 kg. JeŜeli jeden z tych warunków
nie  jest  spełniony,  to  wówczas  jako  słupki  konstrukcyjne  do
montaŜu ościeŜnicy naleŜy zastosować profile usztywniające UA.
Łączy się je ze stropami podłogi i sufitu za pomocą kątowników
drzwiowych. Dolny profil UW w bezpośrednim

sąsiedztwie drzwi jest
przytwierdzony do podłoŜa
kołkami rozporowymi, a między
ościeŜnicami powinien być
wycięty. Jako nadproŜe stosuje
się profil UW. Okładanie
konstrukcji ściany naleŜy
rozpocząć od płyty pełnej
szerokości (1200 mm). Przy
pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa powinna być
przykręcana co 75 cm. NaleŜy
takŜe pamiętać o wzajemnym
przesunięciu spoin pomiędzy
pierwszą a drugą warstwą. Do
mocowania ostatniej warstwy
stosuje się wkręty w rozstawie co
25 cm. Po opłytowaniu pierwszej
strony ściany i ułoŜeniu instalacji
elektrycznej lub sanitarnej
między profilami trzeba umieścić wełnę bazaltową lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 

Pokrycie  drugiej  strony ściany naleŜy rozpocząć  od  przykręcenia  płyty  szerokości  60  cm,  aby
wzajemne  przesunięcie  spoin  płyt  z  obu  stron  było  równe  odległości  między  profilami  CW.
Niedopuszczalne jest krzyŜowanie się styków. Połączenia między płytami nad otworem drzwiowym
muszą  być  odsunięte od krawędzi drzwi na minimum 15 cm. Profile przyłączeniowe UW i CW
mocuje się po obwodzie konstrukcji za pomocą standardowych elementów mocujących (np. kołkami
rozporowymi) w rozstawie 100 cm. Wkręty muszą mieć ostry, twardy czubek. Łączniki muszą być
zabezpieczone przed korozją.  Wkręty do mocowania płyt  gipsowo-kartonowych mają  specjalnie
ukształtowany łeb, który podczas wkręcania nie przecina kartonu.
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Połączenie ściany działowej z
jastrychem pływającym na
stropie pełnym. Szczelina
dylatacyjna w jastrychu
poprawia izolacyjność
akustyczną połączenia,
ogranicza wzdłuŜne
przenoszenie dźwięków przez
podłogę.

 

Opłytowanie zredukowane w
strefie cokołu. Aby poprawić
izolacyjność akustyczną tego
fragmentu ściany, wewnątrz
szkieletu naleŜy ułoŜyć paski płyt
g-k. 



Jest to bardzo waŜne dla
prawidłowego wykonania
poszycia ściany. Wkręty powinny
mieć odpowiedni gwint - inny do
drewna i inny do metalu. Wkręty
do mocowania płyt do metalu są
dostępne w dwóch rodzajach: TN
- cienkie, szybkiego montaŜu, TB
- grube (czubek z borem).
Długość wkrętu musi być o 10
mm większa od grubości
przykręcanych płyt. W szkielecie
drewnianym, ze względu na
wymagane minimalne zagłębienie
w drewnie, wkręt musi być
dłuŜszy o 20 mm. 

Szpachlowanie spoin
• Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlować jak opisano niŜej – zwykłą masa szpachlową z

uŜyciem taśmy zbrojącej.
• Płyty z krawędzią półokrągłą szpachlowć wzmocnioną włóknami szklanymi masą bez uŜycia taśmy
zbrojącej.
Masę szpachlową przygotować wg instrukcji na opakowaniu w ilości, która zostanie wykorzystana
w ciągu 1-2 godzin.
•  Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpocząć  od nakładania masy metalową
szpachelką poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskać jak najgłębiej w szczelinę.

Wyrównanie
Po nałoŜeniu w szczeliny masy szpachlowej, naleŜy ją wyrównać.

• Zanim zwiąŜe, jednym pociągnięciem w dół rozprowadzić i wygładzić ją wzdłuŜ całej spoiny.
•  Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki  zapobiegnie uszkodzeniu kartonu
płyty.
• NaleŜy pamiętać o starannym pokryciu masą łbów wkrętów.

Naklejanie taśmy zbrojącej
• Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuŜ spoiny nakleić siatkową taśmę zbrojącą.
• Naklejoną taśmę powlec cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma wzmacnia połączenia i  
   zapobiega pękaniu masy szpachlowej.
• Taśmę stosuje się takŜe do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami oraz
  szczelin przy ścianach i sufitach.
• Nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, uŜycie taśmy zbrojącej jest konieczne, jeŜeli
  ścianka podlegać będzie obciąŜeniom.
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Połączenie ściany działowej z
podłogą na drewnianym
stropie belkowym. Połączenie
z suchym jastrychem
pływającym. 

 

Połączenie przesuwne ściany
ze stropem pełnym. 



Wygładzanie spoin
Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uŜyć tzw. gładzi
szpachlowych. Są one bardzo plastyczne i łatwo się rozprowadzają. 
• Na szeroką metalową pacę nabierać przygotowaną masę i jednym pociągnięciem rozprowadzić
wzdłuŜ spoiny. Podczas tej czynności pacę naleŜy mocno dociskać. Po wyschnięciu, drobne
nierówności moŜna zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
Powierzchnia  płyt  gipsowo  -  kartonowych  jest  niezwykle  chłonna.  Przed  malowaniem,
tapetowaniem  oraz  okładaniem  glazurą,  płyty  gipsowo-kartonowe  naleŜy  zaimpregnować
specjalnym środkiem.

5.3.4. Połączenia obwodowe ścian  
Połączenia ścian działowych z podłogami na stropach pełnych i
belkowych drewnianych 

Ze względu na izolacyjność akustyczną najkorzystniej jest połączyć
ścianę  z  podłoŜem,  gdy jastrych  jest  wykonany po  zakończeniu
montaŜu  ściany.  Dzięki  temu  zostają  przecięte  boczne  drogi
przenoszenia  dźwięków.  JeŜeli  osadza  się  ścianę  na  jastrychu
pływającym, dla zachowania dźwiękoszczelności, naleŜy w trakcie
wykonywania  jastrychu  zrobić  w  nim  dylatacje.  Dylatacja  nie
powinna przebiegać w osi ściany, ale obok niej, aby dolny profil
moŜna  było  poprawnie  zamocować  do  jastrychu.  Izolacyjność
akustyczną  i  właściwości  przeciwogniowe  ściany  działowej
pogarsza redukcja opłytowania w strefie cokołu np. na wyłoŜenie
wykładziny  podłogowej  lub  ułoŜenie  listew  przypodłogowych.
JeŜeli konieczna jest redukcja opłytowania, to ubytek izolacyjności
akustycznej  moŜna  zrekompensować,  montując wewnątrz  ściany
działowej  paski  płyty  g-k.  Na drewnianych stropach belkowych
(często dla zmniejszenia ich cięŜaru) stosuje się pływające, suche
jastrychy. Usytuowanie ściany bezpośrednio na suchym jastrychu
pogarsza  izolacyjność  akustyczną  ściany.  JeŜeli  jest  to  moŜliwe,  naleŜy dąŜyć  do  rozdzielenia
całego  stropu  belkowego.  Ze  względów  przeciwpoŜarowych  korzystne  jest  sytuowanie  ścian
bezpośrednio na belkach stropowych. JeŜeli połączenia ścian wypadają między belkami, zaleca się
zaprojektować  dodatkową  belkę.  W pustce stropu naleŜy umieścić  przeponę  absorpcyjną,  np.  z
wełny mineralnej.
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Połączenie ściany ze stropem
drewnianym. Przerwanie
opłytowania stropu,
zastosowanie desek
wypełniających w pustce oraz
wełny mineralnej. 



5.3.5.  Połączenia  ścian  działowych  ze  stropami  pełnymi  i
drewnianymi stropami belkowymi

JeŜeli obliczeniowa strzałka ugięcia f>10 mm, to połączenia ścian
działowych ze stropami pełnymi wykonuje się jako przesuwne. W
tych  wypadkach  między  górną  krawędzią  opłytowania  i  dolną
krawędzią  stropu  musi  być  wykonana  szczelina  dylatacyjna,
wielkości odpowiadającej strzałce ugięcia stropu. Przy starannym
wykonaniu szczeliny ubytki izolacyjności akustycznej są niewielkie.
Według  wymagań  przeciwpoŜarowych  szczelina  dylatacyjna  nie
moŜe przekraczać 20 mm. Szerokość pasków płyt musi odpowiadać
szerokości  profilu  połączeniowego  UW.  Całkowitą  grubość
pasków  określa  się  poprzez  dodanie  wartości  obliczeniowej
strzałki  ugięcia  (lub  dopuszczalnej  szczeliny  dylatacyjnej)  i
minimum 20 mm.

 

Profile  słupowe  CW  naleŜy
skrócić  o  wymiar  szczeliny
dylatacyjnej.  Profile  te  powinny
wchodzić  na  co  najmniej  15-20
mm w profil  połączeniowy  UW.
Aby zapewnić przesuw profili CW
w  profilu  połączeniowym  UW,
opłytowanie  moŜe  być
przykręcone  tylko  do  profili
słupów CW, w odległości 20 mm
poniŜej  stopek  profili  UW.  Na
wolnych krawędziach płyt moŜna
zamocować  półnaroŜnik
aluminiowy,  a  następnie  go
zaszpachlować. JeŜeli f<10 mm profile CW naleŜy przed wstawieniem w profil UW skrócić o około
10-20 mm. Trzeba takŜe zwrócić  uwagę  na odpowiednie uszczelnienie połączenia (szczegółowe
informacje na rysunkach). Przy wykonywaniu połączenia ściany działowej z drewnianym stropem
belkowym dobrze jest przedzielić opłytowanie sufitu w obszarze połączenia, dzięki czemu uzyskuje
się poprawę izolacyjności akustycznej. 

Jeszcze korzystniej jest doprowadzić ścianę bezpośrednio do belki stropowej, zarówno ze względu
na  akustykę,  jak  i  ochronę  przeciwpoŜarową.  W  przestrzeni  nad  sufitem  -  dla  poprawy
dźwiękochłonności wzdłuŜnej - naleŜy w kaŜdym wypadku zaprojektować warstwę wełny mineralnej
grubości co najmniej 50 mm.
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Połączenie ściany z sufitem
podwieszonym.
Doprowadzenie ściany do
stropu konstrukcyjnego.
Konstrukcja nad stropem
podwieszonym tworzy ciągłą
przeponę akustyczną.

Połączenie ściany z
konstrukcją nośną sufitu
podwieszonego. Aby
ograniczyć wzdłuŜne
przenoszenie dźwięków,
naleŜy wykonać szczelinę
dylatacyjną w opłytowaniu
sufitu. 



5.3.6.Połączenia ścian działowych z sufitami podwieszanymi

Najkorzystniejsze  ze  względów  akustycznych  jest  wykonanie
ciągłej  przepony  w  przestrzeni  nad  sufitem,  na  przykład
doprowadzając  ścianę  działową  do  stropu  konstrukcyjnego.
Rozwiązanie  to  zapewnia  takŜe  pełną  izolacyjność  ogniową
ściany.  MontaŜ  przepony  ściany  działowej  jest  wskazany  takŜe
wówczas, gdy ze względu na izolację cieplną i przeciwwilgociową
niedopuszczalne jest ułoŜenie nakładki z wełny mineralnej na całej
powierzchni sufitu. Przepona moŜe być wykonana tak jak ściana.
MoŜna takŜe zamontować przeponę absorpcyjną. Wykonuje się ją,
wypełniając  wełną  mineralną  pustkę  nad  sufitem  z  wyjątkiem
obszaru połączenia ze ścianą.  Szerokość  przepony absorpcyjnej
dobiera się  w zaleŜności od wymagań  akustycznych dla ściany.
JeŜeli przestrzeń nad sufitem podwieszanym ma być wykorzystana
do  przeprowadzenia  instalacji,  opłytowanie  moŜe  kończyć  się
około 100-150 mm powyŜej sufitu. Konstrukcja nośna (profile) jest
wtedy  doprowadzona  do  stropu  konstrukcyjnego.  Izolacyjność
akustyczna tego rozwiązania obniŜa się. Dlatego sufit trzeba na
całej  powierzchni  wyłoŜyć  wełną  mineralną  (grubości
odpowiedniej  do  wymagań),  izolację  naleŜy  ułoŜyć  nad
opłytowaniem ściany działowej.
Ściany,  a  właściwie  ich  konstrukcja  nośna,  mogą  być  takŜe
doprowadzane  tylko  do  sufitu  podwieszanego.  Wtedy  w zaleŜności  od  wymagań  akustycznych,
opłytowanie sufitu moŜe być ciągłe lub zdylatowane w celu przerwania wzdłuŜnego przewodzenia
dźwięków.  Dwuwarstwowe opłytowanie sufitu oraz pogrubienie nakładki  z wełny mineralnej  w
kaŜdym wypadku poprawia izolacyjność akustyczną wzdłuŜną stropu podwieszanego. W zaleŜności
od konstrukcji  sufitu podwieszanego, w pobliŜu połączeń  ścian mogą  być  konieczne dodatkowe
wzmocnienia konstrukcyjne.

5.3.7. Połączenia między ścianami działowymi
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Połączenie ściany z
konstrukcją nośną sufitu
podwieszonego. Opłytowanie
sufitu jest ciągłe. Takie
rozwiązanie moŜna
zastosować w
pomieszczeniach o niskiej
klasie wymagań
akustycznych. 



Połączenia pomiędzy ścianami działowymi 
a - za pomocą profili LW. Ma mniejszą sztywność na zginanie,
ale lepszą izolacyjność akustyczną 
b - za pomocą profili CW. Ma większą sztywność na zginanie,
ale pogarsza się izolacyjność akustyczna w porównaniu z
rozwiązaniem, w którym zastosowano profile LW. Aby
ograniczyć wzdłuŜne przewodzenie dźwięków, naleŜy wykonać
szczelinę dylatacyjną w opłytowaniu ściany, do której dołącza
się drugą przegrodę. 
c - z opłytowaniem ciągłym. Połączenie to moŜe być stosowane
tylko przy niskich wymaganiach akustycznych 

Połączenia  ze  ścianami  nieprzerwaną,  pojedynczą
okładziną mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy nie jest
wymagana wysoka izolacyjność  akustyczna. Lepszy efekt
uzyskuje  się,  gdy  okładzina  ściany,  do  której  ma  być
przyłączona druga ściana działowa, zostanie przedzielona
pionową  szczeliną  akustyczną.  Szczelina  ta  powinna
przebiegać poza osią ściany przyłączanej, aby moŜna było
pewnie  przymocować  profil.  Do  pierwszej  ściany
wbudowuje się wtedy dodatkowy profil CW.
 

Materiały  uŜyte do wykonania sufitów
podwieszanych i  ścian z płyt  gipsowo-

kartonowych  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w   PN-B-79405:1997,  PN-B-
79405:1997/Ap1:1999 i PN-B-79406:1997.
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Pojedynczy szkielet szczeliny
dylatacyjnej w konstrukcji ściany
działowej. Wykonane według tych
schematów szczeliny nie pogarszają
charakterystyki akustycznej i
przeciwogniowej ścian działowych. 

Podwójny szkielet szczeliny
dylatacyjnej w konstrukcji ściany
działowej. Wykonane według tych
schematów szczeliny nie pogarszają
charakterystyki akustycznej i
przeciwogniowej ścian działowych. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Roboty uwaŜa się z wykonane prawidłowo jeśli zostały wykonane zgodnie warunkami podanymi w
projekcie oraz z zaleceniami zawartymi w niniejszej SST w p. 5.

6.1.4. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a)   Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

b) Rejestr obmiarów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

d) Pozostałe dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:
� naleŜytego przylegania do podłoŜa lub podkładu,
� zachowania dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej.
Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt  gipsowo  –  kartonowych  od  płaszczyzny  i  odchylenie
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krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1mm/m.
Płyty gipsowo – kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

a) Odbiór pomieszczeń przed montaŜem ścian działowych
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować  sprawdzenie wizualne powierzchni  posadzki
pod  względem  wyglądu  zewnętrznego,  zawilgocenia,  ewentualnych  ubytków  i  nierówności.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub o spadkach określonych w projekcie.
Pomieszczenia naleŜy odizolować od zewnętrznych warunków klimatycznych, a warunki cieplno-
wilgotnościowe wewnątrz pomieszczeń powinny być ustabilizowane.

b) Odbiór wykonania konstrukcji nośnej 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować sprawdzenie wizualne poprawności montaŜu:
kotew, łączników i akcesoriów. Odchyłki wymiarów konstrukcji nośnej ściany od projektowanych
osi wymiarowych – mierzone przyrządami optycznymi lub taśmami mierniczymi – w odniesieniu do
instrukcji montaŜu nie powinny być większe od podanych w tablicy nr 1.
Tablica nr 1.
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Rodzaj posadzki Odchyłka [mm]
Rozstaw konstrukcji nośnej (słupów) 5,0 mm
Odchylenie profilu od pionu w płaszczyźnie ściany h/400

h – wysokość ściany
Odchylenie  od  osi
pionowej

Klasa 1 6,0
Klasa 2 4,0

Odchylenia  od  osi
poziomej1)

Klasa 1 4,02) 6,03)

Klasa 2 3,02) 4,03)

1) odchyłka mierzona pomiędzy sąsiednimi przegrodami, 2) odchyłka dotyczy ścian o wysokości do 3,5 m,
3)odchyłka dotyczy ścian wyŜszych od 3,5 do 6,5 m

c) Odbiór wykonania izolacji
Izolacja  z  wełny  mineralnej  powinna  być  układana  w  sposób  umoŜliwiający  jej  dokładne
przyleganie  do  okładzin,  słupków,  profili  obwodowych  oraz  poszczególnych  warstw  izolacji.
Gęstość wełny powinna być  dobrana tak, aby dolne warstwy izolacji nie ulegały osiadaniu pod
obciąŜeniem górnych warstw.

d) Odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi płaszczyzn od linii prostej
Zakres czynności kontrolnych obejmuje:
� sprawdzenie przylegania łaty do powierzchni ściany,
� sprawdzenie przylegania łaty do krawędzi ściany
Sprawdzeniom  podlegają  wielkości  i  liczba  prześwitów  pomiędzy  łatą  kontrolną  dł.  2  m  a
powierzchnią ściany wg klas i kryteriów zamieszczonych w tablicy nr 2.

Tablica nr 2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi płaszczyzn od
linii prostej

Klasa Maksymalny prześwit [mm] Liczba prześwitów
1 3,0 5
2 2,0 3

e) Odchylenia powierzchni i krawędzi ściany od kierunku pionowego
Zakres czynności kontrolnych obejmuje:
� odchylenie krawędzi ściany od pionu,
� odchylenie płaszczyzny ściany od pionu.
Pomiary  sprawdzające  wykonuje  się  przy  uŜyciu  pionu  murarskiego  i  taśmy  mierniczej  lub
laserowych urządzeń pomiarowych.
Odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  ściany  od  pionu  nie  powinny  być  większe  od  wartości
zestawionych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi ściany od pionu

Klasa Maksymalne odchylenie od
pionu dla ścian do 3,5 m

Maksymalne odchylenie od pionu
dla ścian od 3,5 do 6,5 m

1 2,0 mm na 1 m 
i nie więcej niŜ 4,0 mm

nie więcej niŜ 6,0 mm

2 1,5 mm na 1 m
i nie więcej niŜ 3,0 mm

nie więcej niŜ 4,0 mm

f) Odchylenie przecinających się płaszczyzn od projektowanego kąta
Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie:
� odchylenie kąta poziomego,
� odchylenie kąta pionowego.
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Pomiary sprawdzające wykonuje się przy uŜyciu odpowiednich optycznych urządzeń pomiarowych
lub przymiarem milimetrowym.
Pomierzone odchylenia nie powinny być większe od wartości zestawionych w tablicy 4.
Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia kątów

Klasa Maksymalne odchylenie kątów
1 nie większe niŜ 2,0 mm na 1 m
2 nie większe niŜ 1,5 mm na 1 m

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Polskie Normy

� PN-B-79405:1997 – Płyty gipsowo – kartonowe
� PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Płyty gipsowo – kartonowe
� PN-B-79406:1997 – Płyty warstwowe gipsowo – kartonowe

10.2. Pozostałe dokumenty
- Dz.  U.  nr  75/2002  -  ,,Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich

usytuowanie”
- ,,Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montaŜowych”  Tom I  ,,

Budownictwo ogólne”.
- „ Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNESZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHWYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)(STANDARDOWE)

                                                                                                   Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV Kod CPV 45440000-3 45440000-3 45440000-3 45440000-3 45440000-3 45440000-3 45440000-3 45440000-3 45440000-3          
                                    1.5.0. ROBOTY MALARSKIE1.5.0. ROBOTY MALARSKIE1.5.0. ROBOTY MALARSKIE1.5.0. ROBOTY MALARSKIE1.5.0. ROBOTY MALARSKIE1.5.0. ROBOTY MALARSKIE1.5.0. ROBOTY MALARSKIE1.5.0. ROBOTY MALARSKIE1.5.0. ROBOTY MALARSKIE

                                                      

[ dotyczy wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych ]
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót,  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  zadania  inwestycyjnego  pn.  "  Remont
pomieszczeń  przeznaczonych na biura dla Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie przy ul.
Wojska Polskiego 63 " zgodnie z zakresem przedstawionym w czasie wizji lokalnej i dostarczonej
dokumentacji technicznej  .
Podstawą  opracowania  niniejszej  SST  są  ustalenia  z  Inwestorem  dokonane  w  czasie  wizji
lokalnej na obiekcie, przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza
dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót po wykonaniu okładzin wykonanych
na powierzchni podłoŜa (ścianach) i obejmują 
a) przygotowanie powierzchni do malowania,
b) malowanie,
c) wykonanie powłok malarskich;

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
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1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane

454.00000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych

4544.0000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442.000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45422.100-8 Roboty malarskie
45422.110-1 Malowanie budynków
45422.120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin

ochronnych 
45422.121-1 Malowanie budowli
45422.180-2 Powtórne malowanie
45422.200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

1.6. Określenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  wg  zasad  niniejszej  specyfikacji  są  farby  i
rozcieńczalniki,  okładziny  z  płyt  kamiennych,  elementy  okładzin  metalowych,  „beton
architektoniczny”, glazura.

W robotach  malarskich  naleŜy  stosować  gotowe,  produkowane  fabrycznie  materiały.
Charakteryzują  się  one znacznie wyŜszą  jakością  w porównaniu do farb przygotowywanych na
budowie. Asortyment produkowanych materiałów jest bardzo szeroki.
Przykładowe wyroby emulsyjne 

Nazwa wyrobu Nazwa spoiwa Wydajność
(m2/dm3)

Wymagana
liczba
warstw

Główne przeznaczenie wyrobu

Farby emulsyjne
nawierzchniowe
ogniochronne
„Polcelochron”

PVAC 6 – 8 4 – 5 Na drewno i inne materiały palne
wewnątrz  i  na  zewnątrz
pomieszczeń  dla  zabezpieczenia
przed poŜarem

Farby  emulsyjne
„Polinit”

PVAC 7 – 8 1 – 3 Do  wymalowań  wewnętrznych  i
zewnętrznych

Szpachlówka
emulsyjna  ogólnego
stosowania – biała

PVAC - 3 – 4 Do  wyrównania  podłoŜa
drewnianego, tynków itp.

Farba  emulsyjna:
„Winalit” – biała 

PVAC 7 – 8 1 – 3 Do  wymalowań  wewnętrznych  i
zewnętrznych
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Farba  emulsyjna
akrylowa „ Akrylak”

Dyspersja akrylowa 3 – 4 1 – 3 Do wymalowań wewnętrznych nie
naraŜonych  na  działanie  gazów
agresywnych

Farba  emulsyjna
„ Maleiniak” – biała

Dyspersja
winylowomaleinowa

7 – 8 1 – 3 Do wymalowań wewnętrznych 

Przykładowe wyroby olejne i ftalowe (do wykonania lamperii na korytarzach) 

Nazwa wyrobu Wydajność
[ m2/dm3]

Wymagana
liczba
warstw

Główne przeznaczenie wyrobu

Farba  olejna  do
gruntowania  ogólnego
stosowania

9 – 12 1 - 2 Do  pierwszego  malowania  drewna,  materiałów
drewnopochodnych  i  tynków pod  powłoki  z emalii
ftalowych

Farby  ftalowe
nawierzchniowe  ogólnego
stosowania „Ftalonal”

10 – 14 1 – 2 Jako  wierzchnia  warstwa  powłok  wewnętrznych  i
zewnętrznych odpowiednio zagruntowanych

Emalie  ftalowe  ogólnego
stosowania „ Emaftal”

7 – 12 1 – 2

Emalie  ftalowe  ogólnego
stosowania - biała

12 – 14 1 - 2

Jako  wierzchnia  warstwa  powłok  wewnętrznych  i
zewnętrznych  na  podłoŜach  pokrytych  farbą
nawierzchniową lub farbą do gruntowania albo farbą
przeciwrdzewną

Do malowania elementów metalowych moŜna stosować farbę chlorokauczukową i ognioochronną.
Do  rozcieńczania  materiałów  malarskich  mają  zastosowanie  produkowane  fabrycznie  specjalne
rozcieńczalniki,  dostosowane  do  poszczególnych  rodzajów  wyrobów.  Rozcieńczalnikiem  do  farb
emulsyjnych jest woda.
Wszystkie materiały muszą mięć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w
budownictwie i spełniać wymagania określone w normach:

- PN-69/B-10280 
- PN-69/B-10285 
- PN-C-81901:2002
- PN-C-81608:1998
- PN-C-81914:2002
- PN-C-81911:1997
- PN-C-81932:1997
- PN-EN-ISO 2409:1999.

2.1. Transport i składowanie
Większość  materiałów  malarskich  jest  łatwopalna.  Magazyn  materiałów  malarskich  powinien
znajdować  się  w osobno stojącym ognioodpornym budynku,  ew.  w części  budynku oddzielonej
ścianami ogniotrwałymi. Drzwi magazynu powinny wychodzić bezpośrednio na zewnątrz budynku.
Pomieszczenia magazynu powinny mieć naleŜytą wentylację, a temperaturę powietrza w granicach
+  5  do  +  250C.  W magazynie  powinny  być  zachowane  wszystkie  warunki  przewidziane  przy
składowaniu materiałów łatwo palnych.
Materiały malarskie powinny być  przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach). Ze
względu na stosunkowo krótki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach) nie powinny
być one zbyt długo przechowywane.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy)
� środek transportowy
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po:

- oczyszczeniu ze starej  warstwy farby klejowej  i  olejnej  na ścianach, stropach i  biegach
klatek schodowych,

- wykonaniu gładzi z gotowej zaprawy wapienno – cementowej,
- wyschnięciu podłoŜa i miejsc reperowanych,
- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
- ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych,
- wykonaniu  posadzek  z  tworzyw  mineralnych  (lastrykowych,  terakotowych  itp.)  oraz

posadzek z PCW i przybiciu listew przyściennych,
- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń,
- kolorystyka wymaga akceptacji Zamawiającego.

Roboty malarskie powinny być wykonane przed:
- wykonaniem  posadzek  z  płyt  mozaikowych  oraz  wszystkich  rodzajów  materiałów

podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych,
- osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego.

Ostatnie warstwy powłok lakierowych powinny być wykonane po ukończeniu robót klejowych lub
emulsyjnych.
Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń  powinny być  wykonane w temperaturze umiarkowanej.
Zaleca się temperaturę:
+ 150  C - przy farbach wodorozcieńczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, emulsyjnych
itp.),
+ 200 C - przy wyrobach lakierowych.
W temperaturze poniŜej + 50C nie naleŜy malować.
Roboty malarskie zewnętrzne naleŜy wykonywa przy ustalonej suchej pogodzie. NaleŜy zwracać
szczególną uwagę na stan suchości podłoŜa. PodłoŜa metalowe mogą być pokryte rosą w okresie
pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach nakładanie powłok moŜe odbywać się dopiero
po wyschnięciu rosy.

5.2. Przygotowanie do malowania
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  pomieszczenia  powinny  być  sprzątnięte  z  resztek
materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, jak podłogi, balustrady, urządzenia wodociągowe itp.,
powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami.
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Powierzchnie  nowych  tynków naleŜy  przetrzeć  drewnianym klockiem w  celu  usunięcia  grudek
zaprawy,  zachlapań  i  innych  drobnych  defektów.  Po  przetarciu  naleŜy  powierzchnię  tynku
odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić najlepiej zaprawą tego samego rodzaju, co zaprawa uŜyta
do  wykonania  tynku.  Przy  zastosowaniu  emulsyjnej  techniki  malarskiej  powierzchnia  tynku
powinna  być  zagruntowana  rozrzedzoną  farbą  emulsyjną  (z  5  –  10  %  dodatkiem  wody)  lub
roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 część dyspersji Winacet na 5 części wody) a w przypadku
techniki olejnej — gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na 1 część benzyny do lakierów). W
przypadku tynków wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu
podłoŜa naleŜy się zapoznać z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczącymi przygotowania
powierzchni tynków pod powłoki malarskie.

Tynki świeŜe wymagają przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania. Stosuje się
w tym celu fluatowanie, tj. powlekanie powierzchni 10 % roztworem fluorokrzemianu magnezu,
cynku  lub  innym podobnym preparatem.  Jeśli  wymagane jest  gładkie  podłoŜe  pod  malowanie
emulsyjne, olejne lub pod powłokę lakierniczą naleŜy powierzchni tynku wyszpachlować jedno lub
wielokrotnie.  Przy  kilkakrotnym  szpachlowaniu  kaŜda  warstwa  po  wyschnięciu  powinna  być
szlifowana.  Po  wykonaniu  ostatniej  warstwy,  wyschnięciu  jej  i  oszlifowaniu  naleŜy  wykonać
ponowne gruntowanie.
Powierzchnie stalowe naleŜy oczyścić do drugiego stopnia czystości przez piaskowanie. Następnie
elementy stalowe ocynkować.

5.3. Malowanie techniką emulsyjną
W technice emulsyjnej mają obecne zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, których spoiwem
są  dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystąpieniem do malowania
farby powinny być  dokładnie wymieszane.  Malowanie moŜe odbywać  się  pędzlami  ławkowymi,
wałkami lub pistoletem natryskowym.
Farbami emulsyjnymi nie moŜna malować podłoŜy ze stali lub Ŝeliwa ze względu na to, Ŝe działają
one korodująco na stal. Powłoki emulsyjne wykonane na elementach stalowych otrzymują brunatną
barwę. Rdzawe plamy będą widoczne na powierzchni ściany pomalowanej farbą emulsyjną, jeŜeli
uprzednio nie zostały zaizolowane (np. lakierem asfaltowym) wystające elementy zbrojenia.
W okresie zimowym nie wolno dopuścić do zamarznięcia farby. ZuŜycie farby wg tabeli w punkcie
2.
Prace muszą spełniać warunki określone w PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami  emulsyjnymi.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy
odbiorze.

5.4. Malowanie techniką olejno - lakierniczą
Technika ta posługuje się szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie materiałów
powłokowych.  Ze  wzglądu  na  wielką  róŜnorodność  wyrobów  i  zróŜnicowane  warunki  ich
stosowania konieczna jest  dokładna znajomość  materiałów, a takŜe ścisłe przestrzeganie zasad
posługiwania się nimi podanymi przez producenta. Przed uŜyciem naleŜy sprawdzić, czy nie upłynął
termin gwarancji  danego wyrobu. Po otwarciu opakowania i  ostroŜnym usunięciu ew. koŜucha
materiał  malarski powinien być  dokładnie wymieszany. Mieszanie moŜe odbywać się ręcznie za
pomocą drewnianej łopatki lub wolnoobrotowym mieszadłem (nie więcej niŜ 300 obr/min).
W zaleŜności  od  metody  wykonania  powłoki  powinna  być  odpowiednio  dobrana  konsystencja
materiału przez odpowiedni dodatek rozcieńczalnika, właściwego dla danego rodzaju materiału
malarskiego. Konsystencję materiałów malarsko - lakierniczych określa się przez pomiar lepkości
metodą kubka Forda nr 4 w temperaturze 200C. Lepkość ta powinna wynosić przy malowaniu:

a) pędzlem: 80-150 s,
b) metodą  natryskową: 25-35s.
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Jest  ona  szczegółowo podawana  w  przepisie  stosowania  danego  materiału  zamieszczonym na
opakowaniu.  Wszystkie  materiały  przeznaczone  do  wykonywania  metodą  natryskową  lub
przeznaczone do wykonywania wierzchniej powłoki powinny być przecedzone przez sito o gęstości
oczek 900/1 m2.
Do wykonania powłok stosuje się narzędzia ręczne (pędzle, wałki malarskie itp.) oraz urządzenia
zmechanizowane  (do  natrysku  pneumatycznego,  hydrodynamicznego,  elektrostatycznego,  do
malowania metodą polewania).
Prace muszą spełniać warunki określone w PN-69/B-10285 i PN-C-81901:2002.

5.5. Malowanie natryskowe
Końcówka  urządzenia  rozpylającego  bądź  dysza  pistoletu  powinna  być  prowadzona  w
odpowiedniej, stale jednakowej odległości od malowanej powierzchni. Właściwą odległość naleŜy
ustalić przed malowaniem na podstawie próby. Zasadą prowadzenia urządzenia natryskowego jest,
aby  pasma  natryskiwanej  farby  krzyŜowały  się  w  obu  warstwach  powłoki  (jeŜeli  1  warstwa
kładziona jest pasami pionowymi, to 2 warstwa musi być nakładana pasami poziomymi).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.4. Raporty z badań
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

b) Rejestr obmiarów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

d) Pozostałe dokumenty
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

6.2.2. Kontrola jakości
a) Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
- sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni  pod malowanie naleŜy wykonać  przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  naleŜy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niŜ po 3 s.

b) Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.

Badania  przeprowadza się  przy  temperaturze powietrza  nie  niŜszej  niŜ  +50C przy  wilgotności
powietrza mniejszej niŜ 65%.
Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle
rozproszonym z odległości ok. 0,5 m,

- sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  ze  wzorcem  –  przez  porównanie  z  świetle
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odporności  powłoki  na wcieranie – przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie jej
powłoki wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę
naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

- sprawdzenie przyczepności powłoki:
� na  podłoŜach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  nacięć

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem
naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie
wypadnie;

� na podłoŜach drewnianych i metalowych – metoda opisaną w normie PN-EN-ISO 2409:1999.
- Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą

namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za
pomocą  lekkiego  pędzla;  powłokę  naleŜy uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeŜeli  piana
mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeŜeli  po  wyschnięciu  cała  badana
powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa.

- dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,
sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  obowiązującymi
normami państwowymi -  PN-C-81901:2002, 
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Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli i badań.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań  dało wynik ujemny, naleŜy usunąć  wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

7.5. Jednostka obmiaru robót
Jednostką obmiaru robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoŜa, 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 InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiór częściowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4. Odbiór ostateczny robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Specyfikacja została sporządzona na podstawie standardowej specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB
                                                                         Promocja Sp. z o.o.                                           Strona 77                           



Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

8.6. Warunki odbioru robót
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.  Zeszyt  4:  Powłoki  malarskie  zewnętrzne  i
wewnętrzne. Instrukcja ITB na387/2003.

a) Odbiór podłoŜa
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione prze wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót
tynkowych lub szpachlówką. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed
gruntowaniem oczyścić.

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

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.

Podstawą płatności jest ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem  do  malowania  podłoŜa,  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 InŜyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy
- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- PN-69/B-10285  -  Roboty  malarskie  budowlane  wyrobami lakierowymi.  Wymagania  i

badania techniczne przy odbiorze
- PN-C-81901:2002 – Farby olejne i alkidowe
- PN-C-81608:1998 – Emalie chlorokauczukowe
- PN-C-81914:2002 – Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
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- PN-C-81911:1997 – Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81932:1997 – Emalie epoksydowe chemoodporne
- PN-EN-ISO 2409:1999 – Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoŜa

oraz przyczepności międzywarstwowej.

10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze
-     Dz.  U.  nr  75/2002  —  ,,Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie”

- Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  –  część  B:  Roboty
wykończeniowe.  Zeszyt  4:  Powłoki  malarskie  zewnętrzne  i  wewnętrzne.  Instrukcja  ITB
na387/2003.

- „Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
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