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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA
B.00.00.  WYMAGANIA WSPÓLNE (CPV  45215140-0)

ST-O. Specyfikacje techniczne. Wymagania Ogólne.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wg. Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004 r.

1. Ogólne wymagania 
1.1. Nazwa zadania: Adaptacja przyziemia pawilonu łóżkowego Szpitala Powiatowego w Lublińcu z przeznacze-

niem na aptekę szpitalną i laboratorium analityczne z pracownią mikrobiologii.
1.2. Zakres stosowania ST : Specyfikacja techniczna (ST) wraz z projektem budowlanym i kosztorysem stanowi 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót

budowlanych występujących przy realizacji projektowanego zadania. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpie-

czeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.5. Przekazanie terenu budowy: Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny-
mi , dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 

1.6. Dokumentacja projektowa i powykonawcza: Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
1.6.1. Projekt architektoniczno-budowlany
1.6.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
1.6.3. Przedmiar robót. 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzane na piśmie i autoryzowane przez In-
spektora Nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inspektora 
Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy:  Roboty budowlane powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu 
przed dostępem osób postronnych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wjazdy i wyjazdy z te-
renu budowy przeznaczone dla pojazdów pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.8. Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania prac budowlanych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniem terenu i powietrza pyłami oraz możliwością powstania pożaru. Nie należy palić 
żadnych materiałów ani śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener 
na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki 
w przypadku, gdy nie będzie możliwości załadowania go bezpośrednio na środki transportowe. 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wyko-
nawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpo-
żarowy na terenie budowy, w zapleczu i w pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpa-
dowe, użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będą-
cych właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania prac budowlanych.
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie realizować robo-
ty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń naci-
sków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wyko-

- 3 -



nawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu niety-
powych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał in-
spektora nadzoru. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wyko-
nywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia, sprzęt i odpo-
wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie inspektora nadzoru winien rozpocząć roboty te nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia 
wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikol-
wiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać wa-

runkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzają-
ce odpowiednią jakość materiałów. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich ja-
kość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt. Każdy rodzaj Robót, w któ-
rym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. 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 właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Materiały równoważne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów niż wskazano
w dokumentacji projektowej, o równoważnych parametrach technicznych, użytkowych, technologicznych 
i estetycznych, jak te wskazane w dokumentacji projektowej. Ciężar wykazania równoważności spoczywa 
na Wykonawcy. Zamawiający zamierza utrzymać standardy techniczne, użytkowe i estetyczne już użytko-
wanej części budynku, w którym będą prowadzone roboty. Zgodę na zastosowanie materiału zamiennego 
daje pisemnie Zamawiający (inspektor nadzoru) w porozumieniu z projektantem.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i zaakceptowa-
ny przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczą-
cymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projekto-
wej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych po-
jazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych ob-
ciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Bu-
dowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych ma-
teriałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem 
Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wyko-
nawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało opracowanie i przedsta-

wienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-

niem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i ja-
kości materiałów. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i za-
pewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

6.4. Dokumenty budowy 
6.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wy-
konawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dzien-
nika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowe-
go. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio je-
den 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. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
c) uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
f) uwagi i polecenia Inspektora
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu
h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych od-

biorów Robót,
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
j) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
k) dane dotyczące jakości materiałów
l) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wyko-
nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.4.2. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:

a) projekt budowlano-wykonawczy
b) protokoły przekazania Terenu Budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d) protokoły odbioru Robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencję na budowie. 

6.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Rodzaje odbiorów robót.
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W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru
7.1.1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
7.1.2. odbiorowi częściowemu,
7.1.3. odbiorowi ostatecznemu,
7.1.4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających za-
kryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do od-
bioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

7.3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje 
się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jako-
ści i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fak-
cie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , 
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbio-
ru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Ko-
misja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-
ków badań, i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wy-
kończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawo-
wym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót spo-
rządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustalenia ogólne. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepi-
sy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac ob-
jętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Spe-
cyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 
norm. Dopuszcza się rozwiązania, które są równoważne do rozwiązań w opisanych normach zgodnie z art. 30 
ust. 4 Prawo zamówień publicznych. 
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II.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - ROBOTY BUDOWLANE

B.01.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE (CPV  45111300-1)

Roboty rozbiórkowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie których opracowano poniższe zalecenia. Za-
kłada się, że roboty rozbiórkowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoły robo-
cze wyposażone w niezbędny sprzęt. W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na 
odpowiednie punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych zagadnień.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót roz-
biórkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w pkt. 1.1.Wymagania szczegółowe SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfi-
kacjami Technicznymi część Ogólna.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót objętych SST obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych w istniejącym budynku w zakresie:

a) rozbiórka fragmentów murowanych ścianek działowych
b) przekucia, wykucia otworów drzwiowych i okiennych w ścianach konstrukcyjnych
c) skucie płytek ceramicznych na posadzce klatki schodowej na poz. -3,00
d) demontaż balustrady schodowej prowadzącej na poziom -1,95
e) usunięcie elementów z rozbiórki z terenu budowy

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i po-
leceniami Inspektora nadzoru. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokład-
nie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Szczególnie ostrożnie należy przeprowadzić rozbiórkę elementów
konstrukcyjnych obiektów zwracając szczególną uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki.
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia.

Należy zapewnić:
a) właściwą organizację robót,
b) nadzór osób uprawnionych w zakresie przeprowadzanych robót budowlanych i instalacyjnych,
c) rozpoznanie lokalizacji instalacji energetycznych i zapewnienie zabezpieczenia stanowisk pracy przed pora-
żeniem prądem,
d) materiały oraz sprzęt z wymaganymi atestami, aprobatami i/lub opatrzonymi znakiem bezpieczeństwa oraz
dopuszczone do ogólnego stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
e) przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów bhp oraz zaopatrzyć ich w środki indywidualnej ochrony,
f) środki pierwszej pomocy na terenie budowy, podręczny sprzęt gaśniczy oraz łączność w celu wezwania od-
powiednich służb ratowniczych.

1.4.2. 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. Przede wszystkim należy:
• przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie wewnętrzne instalacje od 
sieci zewnętrznych
• roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem Kierownika Budowy
1.4.3.  W przypadku zmiany warunków prowadzenia robót Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia nowego 
zgłoszenia prac właściwym organom.

2. MATERIAŁY.
Powstałe podczas wykonywania prac rozbiórkowych odpady należy gromadzić w wydzielonych do tego pojemnikach,
a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych.
3. TRANSPORT.
Gruz na wysypisko może być przewożony dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu sypkich mate-
riałów budowlanych.

4. WYKONANIE ROBÓT.
Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia m.in. teren prowa-
dzenia prac należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe – wstęp wzbroniony”. Zde-
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montować istniejące zasilanie w energię elektryczną.  Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

4.1. Materiały składować i odwieźć na wysypisko. Nie przewiduje się odzysku materiałów do ponownego wyko-
rzystania. Teren oczyścić z resztek materiałów.

4.2. Rozbiórkę ścian można dokonywać sposobem ręcznym.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Materiały pochodzące z rozbiórki bu-
dynku nie nadające się do ponownego wbudowania muszą być usunięte z placu budowy, zaś plac budowy musi być
uprzątnięty.
6. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jed-
nostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Jednostką obmiarową związaną z robotami rozbiórkowymi
jest:  [m3]
7. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją „Wymagania Ogólne”. Wszystkie roboty objęte zakresem
zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo zgodnie ze specyfikacją techniczną. Gotowość robót do odbioru zgłasza
Wykonawca. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem
prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych

(2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 39 z 2007r. poz. 251 z poźn. zm) z przepisami wyko-
nawczymi.
(3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z
dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami) i z przepisami wykonawczymi.
(4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą
być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)
(5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur do-
puszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553)

B.02.00.  KONSTRUKCJE MUROWE (CPV  45262500-6)
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z
materiałów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów
zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn. ścianki działowe z cegły ceramicznej.

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

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

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

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

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

a) Cegła budowlana ceramiczna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
b) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzą-

cym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł ba-
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danych.
c) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%
d) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
e) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
f) Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
g) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po ba-

daniu.
h) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie roz-

padła się.
2.2.2. Cegła ceramiczna POROTHERM grub. 11,5cm, 25cm i 38cm.

a) nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
b) wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
c) gęstość pozorna 1,3kg/dm
d) współczynnik przewodności cieplnej 0,55W/mK
e) odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15oC i odmrażania – brak uszkodzeń po ba-

daniu.
2.2.3. Bloczki z betonu komórkowego Ytong grub. 5cm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta  wapiennego
otrzymanego z wapna  niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaga-
nej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą sta-
teczności.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne:

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznu-
ra, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
e) Największe dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą przekroczyć 20mm 

na wysokości kondygnacji i 50mm na wysokości całego budynku.
f) Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów do zamocowania stolarki nie powin-

ny przekroczyć 10 mm na wysokości i szerokości otworu. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdję-
ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Spoiny w murach ceglanych.
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a mini-

malna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
c) Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie na-

leży wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.3. Mury z cegły POROTHERM.

a) mury z pustaków ceramicznych należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych,, samono-
śnych i osłonowych

b) można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
c) zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka 

pomiarowego 6-8 cm.
d) pustaki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy
e) pustaki przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. 
f) wiązanie cegieł w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.
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g) grubość spoin poziomych w murze powinna wynosić 12mm (zakres 8 mm – 15 mm). Spoin pionowych nie wy-
konuje się pustaki są łączone na pióro – wpust.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

− wymiarów i kształtu cegły,
− liczby szczerb i pęknięć,
− odporności na uderzenia,
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane               mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20

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

3
6
20

6
10
30

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

1
15

2
30

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

1
10

2
10

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

ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6,  -3
+15,      -1

+10,  -5
+15,    -10

+6,  -3
+15,    -10

+10,  -5
+15,    -10

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostka obmiarowa - zgodnie z zawartą umową.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
8.2. Wszystkie roboty objęte odbiorem podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część I: Elementy murowe ceramicz-
ne.
  

B.03.00.  KONSTRUKCJE STALOWE (CPV  45262400-5)
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
konstrukcji stalowych, dostawy i montażu elementów stalowych, w tym ze stali nierdzewnej a dotyczą między in-
nymi:
• montaż nadproży stalowych
• montaż pochwytów ze stali nierdzewnej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST.
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i
montaż konstrukcji stalowych oraz dostawę i montaż elementów stalowych niekonstrukcyjnych (w tym wykona-
nych ze stali nierdzewnej) występujących w obiekcie przetargowym.

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

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Stal
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się:

(1) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 
(2) Dwuteowniki i inne elementy stalowe wg PN-EN 10024:1998 - zgodnie z dokumentacją.

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
• Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem.
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukło-

ści, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
− mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
− nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm
− 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każ-
dy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

• znak wytwórcy
• profil
• gatunek stali
• numer wyrobu lub partii
• znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji

w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów między operacyjnych zostały usu-
nięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.2. Łączniki - zgodnie z dokumentacją techniczną.
2.3. Łączenie elementów ze stali nierdzewnej.

Elementy ze stali nierdzewnej podlegają spawaniu w osłonie gazowej. Po wykonaniu spawów całość należy prze-
szlifować w taki sposób aby połączenie elementów było niewidoczne, tj. sprawiało wrażenie odlewu. Stal w cało-
ści należy przeszlifować i wyszczotkować uzyskując powierzchnie „szczotkowane”.
Do skręcania używać śrub i łączników ze stali nierdzewnej.

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane mechanicznie. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przeno-
sić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożli-
wiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej kon-
strukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drew-
nianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.5. Badania na budowie

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej  wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspekto-
ra nadzoru.

2.5.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
• zgodności z projektem,
• zgodności z atestem wytwórni
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
• jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie trans-
portu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń.
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
• Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i do-

kumentacją konstrukcyjną.
• Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
• Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
• Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
− spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych
− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
− stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpie-

czone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT.
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą sta-
teczności.
Sposób składowania wg punktu 2.5.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2. Składanie zespołów
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w  miejscach, które po
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować  dotrzymanie wymagań do-
kładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka

Nieprostoliniowość pręty, blachownice, słupy, części ram 0,001 długości lecz nie więcej jak 10mm

Skręcenie pręta - 0,002 długości lecz nie więcej niż 10mm

Odchyłki płaskości półek - 2mm na dowolnym odcinku 1000mm

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5mm

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości

Wygięcie środnika - 0,003wysokości

Wymiar nominalny mm
Dopuszczalna odchyłka wymiaru

przyłączeniowy
Dopuszczalna odchyłka wymiaru

swobodny

do 500
500-1000

0,5
1,0

2,5
2,5
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Wymiar nominalny mm
Dopuszczalna odchyłka wymiaru

przyłączeniowy
Dopuszczalna odchyłka wymiaru

swobodny

1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
4,0
6,0
10,0
16,0

5.3. Montaż konstrukcji
5.3.1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
• sprawdzić stan fundamentów, kompletność oraz osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi.
• naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiaru - zgodnie z zawartą umową.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 10025:2002    Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki tech-

niczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i  wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw wysokochromo-

wych do napawania
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe

B.04.00.  ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izo-
lacji przeciwwilgociowych  oraz izolacji termicznych posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

• izolacji przeciwwilgociowej posadzek
• izolacji termicznej posadzek

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

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji  przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom za-
wartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stoso-
wania w budownictwie.

2.1.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w nor-
mach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji termicznych
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2.2.1.  Styropian ekstrudowany np. Floormate.
• nominalna wytrzymałość mechaniczna (PN-EN 826) minimum 300kPa
• nasiąkliwość wodą poprzez długotrwałe zanurzenie (PN-EN 12087) maksymalnie 0,5% objętościowo
• nasiąkliwość wodą poprzez dyfuzję pary wodnej (PN-EN 12089) maksymalnie 3% objętościowo
• nasiąkliwość po 300 cyklach zamarzania i rozmarzania (PN-EN 12091) maksymalnie 1% objętościowo
• maksymalnie  10 %  redukcja  wytrzymałości  mechanicznej  po  300  cyklach  zamarzania  i  rozmarzania  (PN-
EN 12091)

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Izolacje termiczne
5.1.1. Izolacja podłogi na gruncie – ułożyć na sucho z płyt styropianowych z pasem brzegowym szer. min. 1cm o
wysokości odpowiadającej grubości wszystkich warstw podłogowych

5.1.2. Izolację wodochronną w posadzkach wykonać z folii polietylenowej grub. min. 0,1 mm z wywinięciem na
pasy brzegowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Materiały izolacyjne.
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez  zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta powinien być on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostka obmiarowa - zgodnie z zawartą umową.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Sprawdzenie i odbiór przez Inspektora nadzoru powinny 

odbywać się sukcesywnie i na bieżąco (zgodnie z art. 25 p. 3 ustawy Prawo Budowlane).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produko-

wane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowane-

go (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

B.05.00.  TYNKI I OKŁADZINY CERAMICZNE (CPV  45410000-4, 45431000-7)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tyn-
ków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu:

• Tynki cementowo-wapienne
• Gładzie gipsowe
• Okładziny ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedo-
zwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
• Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarni-
sty.
• Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygoto-

waniu tj. ok. 3 godzin.
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lot-

nych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuży-
cia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez gru-
dek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczal-
nie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
• Barwa - kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem.
• Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
• Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
• Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
• Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż:

− gatunek I – 80%
− gatunek II – 75%

2.5. Kleje i zaprawa do fugowania do płytek ceramicznych
2.5.1. Gładź gipsowa wg instrukcji producenta – dokładność wykonania jak tynków cementowo – wapiennych.

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą sta-
teczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowe-
go, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesię -
cy po zakończeniu stanu surowego.
c) Spoiny w murach ceglanych.

W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania nie  należy  wypełniać  zaprawą spoin  przy zewnętrznych licach na głę-
bokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.2. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.2.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych nale-
ży wykonać według pasów i listew kierunkowych. W tynku kat. III narzut powinien być wyrównany i zatarty na
gładko. Rodzaj obrzutki powinien być dostosowany do rodzaju podłoża. Marka zaprawy użytej na narzut powinna
być niższa niż zaprawy zastosowanej na obrzutkę.

5.2.2.  Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonów kruszywowych  lub z betonów komórkowych należy wyko-
nywać z zaprawy cementowej 1:1. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4mm.
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5.2.3.  Narzut powinien być wykonywany po związaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę
narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane zaprawy cemen-
towo-wapienne 1:0,3:4 (cement, wapno, piasek). Grubość narzutu powinna wynosić 8-15mm. 

5.2.4. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania war-
stwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Marka zaprawy stosowanej do gładzi tynków zwy-
kłych i doborowych powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na narzut. Do wykonywania gładzi tynków zwy-
kłych kat. III należy do zaprawy stosować drobny piasek przesiewany o uziarnieniu 0,25 do 0,5mm. Gładź tynków
zwykłych powinna być jednolicie gładko zatarta packą drewnianą.

5.2.5. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych wewnętrznych
a) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
b) Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowy-
miarowych oraz ściany betonowe.
c) Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
d) Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami dru-
cianymi oraz zmyć z kurzu.
e) Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
f) Płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować przed ułożeniem płytek.
g) W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności uszczelnić podłoże masami uszczelniającymi. 
h) Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.
i) Naroża wypukłe wykonywać szlifując płytki pod kątem 450.
j) Spoiny na styku ściana-ściana oraz styki z elementami uzbrojenia należy spoinować masą silikonową. 
k) Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystą-
pieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
l) Po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po wyschnięciu spoiny wypełnić
specjalną masą do fugowania za pomocą pędzla lub szpachli gumowej.
m) Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
n) Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2
mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Kryteria oceny jakości i odbioru.

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia 
• sprawdzenie odbiorów między operacyjnych podłoża i materiałów,
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.2. Materiały ceramiczne
Kryteria oceny jakości

• sprawdzenie zgodności klasy płytek ceramicznych z zamówieniem,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
− wymiarów i kształtu płytek
− liczby szczerb i pęknięć,
− odporności na uderzenia.

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia 
• sprawdzenie odbiorów między operacyjnych podłoża i materiałów,
• sprawdzenie równości powierzchni płytek, narożniki i krawędzie,
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
Istotne jest bieżące kontrolowanie sposobu wykańczania powierzchni płytek przy wystającym uzbrojeniu sanitarnym
i budowlanym.

6.3. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie.

6.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową - zgodnie z zawartą umową. Powierzchnię robót tynkarskich i okładzinowych oblicza się w me-
trach kwadratowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez In-
spektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami PN. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
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8.2. Odbiór tynków
a) Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z doku-
mentacją techniczną.
b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III  od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
c) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

− pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
− poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między prze -
grodami pionowymi (ściany, belki itp.).

d) Niedopuszczalne są następujące wady:
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
pilśni itp.,
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.

8.3. Odbiór okładzin ceramicznych
Sprawdzeniu podlega:

a) zgodność z dokumentacją projektowo-kosztorysową i ST
b) rodzaj zastosowanych materiałów i wyrobów
c) przygotowanie podłoża
d) należyte przyleganie płytek do podłoża
e) prawidłowość przebiegu spoin
f) prawidłowość ukształtowania powierzchni
g) wizualna szerokość styków z elementami wyposażenia i prawidłowość ich wykonania

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12004:2002/A1 :2003 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne (Zmiana A1)
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne

           PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
           PN-B-12038/02 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiarów.
           PN-B-12038/03 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.
           PN-EN/99 Płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
           PN-EN/100 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie.

Atesty i Instrukcje techniczne producentów
     PN-EN 14411 Płytki ceramiczne – definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

B.06.00.  ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
następujących robót malarskich - malowanie tynków.

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

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

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie.

a) Wyroby farby pęczniejące p.pożarowe wg technologii producenta
b) Farby akrylowe do malowania powierzchni ściennych

(1) Wymagania dla farb:
• lepkość umowna: min. 60
• gęstość: max. 1,6 g/cm3

• zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%
• roztarcie pigmentów: max. 90 m
• czas schnięcia powłoki  w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wy-
schnięcia - max. 2 godz.

(2) Wymagania dla powłok:
• wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
• grubość - 100-120 μm
• przyczepność do podłoża - 1 stopień,
• elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od pod -
łoża,
• twardość względna - min. 0,1,
• odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia
powłoki
• odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie po-
włoki.

c) Farby poliuretanowe o wysokiej odporności i właściwościach odkażających np. StoPuran Color
• odporne na szorowanie na mokro - klasa 1
• odporne na środki dezynfekcyjne
• odporne na działanie kwasów, ługów i rozpuszczalników
• odporne na działanie pary wodnej
• właściwości odkażające
• brak oddziaływania na powietrze w pomieszczeniu
• powierzchnia antyrefleksyjna
• klasa palności B1

d) Farby lateksowe StoColor Latex 3000
• odporne na szorowanie na mokro – klasa 2
• odporne na środki dezynfekcyjne
• brak oddziaływania na powietrze w pomieszczeniu
• powierzchnia antyrefleksyjna
• klasa palności B1

Farby powinny być przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.2. Środki gruntujące przy malowaniu farbami akrylowymi:
• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowe-
go rodzaju farby akrylowej nie podaje inaczej,
• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejo-
wym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych  (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
• całkowitym ułożeniu posadzek,
• usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.2. Przygotowanie podłoży
• Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków za-
prawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacie-
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ków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapien-
ną.
5.3. Gruntowanie.
• Przy malowaniu farbą akrylową wymalowania należy wykonywać gruntowanie powierzchni.
• Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować minią.
5.4. Wykonywania powłok malarskich

5.4.1. Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinny występować przeciągi, a temperatura
otoczenia nie powinna być niższa niż +50C i nie wyższa niż +300C.Wilgotność powierzchni tynkowanych 
przeznaczonych do malowania nie powinna być większa niż 4%.Kolejne warstwy farby można nanosić po 
wyschnięciu pierwszej warstwy. Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.

5.4.2. Powłoki z farb akrylowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekują-
cych. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednoli-
ta, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.4.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednoli-
ty połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
• sprawdzenie wyglądu powierzchni,
• sprawdzenie wsiąkliwości,
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
• sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsią-
kliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciem-
niejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
• dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach,
• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%. Badania powinny obejmować:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytyw-
ny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową - zgodnie z zawartą umową a obejmuje powierzchnie zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporząd-
kowaniem stanowiska pracy.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach pań-
stwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpo-
wiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub gru -
dek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, wi-
docznych 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 odporności powłoki na zarysowanie.
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od
podłoża.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
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• Niedopuszczalne są jakiekolwiek zabrudzenia innych elementów wnętrza.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, farbami emulsyjnymi.

B.07.00.  POSADZKI (CPV  45432100-5)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posa-
dzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej.
• Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm, wykonana z zaprawy samopoziomującej (jastrych) z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko.
• Posadzka z wykładzin rulonowych PCW gr min 2 mm posiadającą warstwę poliuretanową PUR
• Listwy przyścienne z PCW zgrzewane do posadzek PCW rulonowych.
• Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem uło-

żonych  na  zaprawie  klejowej,  z  oczyszczeniem i  przygotowaniem podłoża,  zagruntowaniem,  ustawieniem
punktów wysokościowych,  sortowaniem płytek,  przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz
wypełnieniem spoin oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

• Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wysokości h=30cm, ułożonych na zapra-
wie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem, ustawieniem punktów wysoko-
ściowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypeł-
nieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

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

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Cement portlandzki z dodatkami (PN-B-19701:1997)

Cement portlandzki powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. Cementy portlandzkie
klasy 25 i 35 są stosowane do wykładzin z lastryko.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy mi-
neralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających kon-
strukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne). Wymagania dla
kitów asfaltowych  uszczelniających:  penetracja  w temperaturze  25°C, stopni  penetracji  – 50-75, temperatura
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mięknięcia- nie normalizuje się, przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączo-
nych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie,
wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm, spływność z betonu w położeniu pionowym w tem-
peraturze 20±2°C - nie normalizuje się, odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C
zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków, gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5
mm.

2.6. Wyroby terakotowe.
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
• barwa: wg wzorca producenta
• nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
• ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
• mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
• kwasoodporność nie mniej niż 98%
• ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
• długość i szerokość: ±1,5 mm
• grubość: ± 0,5 mm
• krzywizna: 1,0 mm

Gresy - wymagania dodatkowe:
• twardość wg skali Mohsa: 8
• ścieralność V klasa ścieralności
• antypoślizgowe R 10

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
• stopnice schodów,
• listwy przypodłogowe,
• kątowniki,
• narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
• długość i szerokość: ±1,5 mm
• grubość: ±0,5 mm
• krzywizna: 1,0 mm

b) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m 

c) Kleje do płytek wg. PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
d) Zaprawy do spoinowania – wg. odpowiednich aprobat technicznych.

2.7. Kruszywo mineralne łamane grys marmurowy do lastryka (PN-B-06710:1996)
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach
odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10
mm, 3,5 cm – 16 mm. Grys marmurowy występuje we frakcjach 2-4 mm; 4-10 mm; 10-16 mm. Do posadzek i okładzin
lastrykowych stosuje się płukany grys o uziarnieniu 2-16 mm. Na okładziny używa się drobniejszych frakcji.

2.8. Zaprawa budowlana cementowa M12 (PN-B-14504:1965)
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót budow-
lanych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowa-
na możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5ºC

2.9. Wykładzina rulonowa PCV obiektowa np. Prestige producent Polyfloor lub równoważna
• gr. 2 mm
• homogeniczna
• z wierzchnią warstwą ochronną z poliuretanu
• klasa użytkowa 23, 34, 43
• grupa ścieralności T

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót np.

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża
• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
• narzędzia i urządzenia do cięcia płytek
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania klejów
• łaty do sprawdzania równości powierzchni
• poziomnice
• wkładki dystansowe
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych
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• gąbki do mycia oraz czyszczenia
4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płytki przewozić w opakowaniach kry-
tymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle
obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą sta-
teczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szcze-
lin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą,  stanowiącą  płaszczyznę lub pochyloną,  zgodnie z  ustalonym

spadkiem.
• Podkład cementowy powinien mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa an zginanie min. 3MPa.
• Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-20.
• Grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm.
• Grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm.
• Grubość podkładu „pływającego” na izolacji cieplnej w przypadku izolacji z wyrobów sztywnych (np. sztywne-

go styropianu) nie mniejsza niż 35 mm.
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczysz-

czeń oraz nasycone wodą.
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
• W podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły np. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczowe,

cokoły, spadki itp.
• Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy fundamentach urzą-

dzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych, oraz liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się
obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm.

• Szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie
• Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających:
− 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym
− 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych
− 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury
− 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach

• Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wy-
konaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 0C.

• Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między li-
stwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego
zagęszczania powierzchni podkładu

• W świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokość od 1/3 do ½ gru-
bości podkładu

• Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resz-
tek starych wykładzin i odpylona

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wyka-
zywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (pozio-
mej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą

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

5.2. Wylewka samopoziomująca pod posadzkę.
(1) Podczas mieszania i wylewania masy samopoziomującej należy bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń producen-

ta. Szczególnie należy ściśle przestrzegać podanej przez producenta ilości wody. Zbyt mała ilość wody prowadzi
do utraty podawanych parametrów rozlewności i osłabienie wiązania, natomiast zbyt duża ilość wody zwiększa
nawilżenie podkładu, prowadzi do oddzielenia się wody i rozwarstwienia masy. Może objawić się to pojawieniem
się na powierzchni masy „mleczka cementowego” i łuszczenia się powierzchni. Do mieszania masy używamy
wiertarek wolnoobrotowych i mieszadeł koszowych z drutu. Zaprawę należy mieszać aż do uzyskania jednolitej
masy. Następnie wymieszaną masę odstawiamy w pojemniku na kilka minut w celu wstępnego odpowietrzenia.
Ponownie krótko mieszamy i wylewamy masę na podłoże. Wylaną masę rozprowadzamy przy użyciu pacy stalo-
wej lub rakli do przewidzianej grubości warstwy. Bardzo pomocne są repery wysokościowe służące do niwelacji
podłoża. Po wylaniu masy całą powierzchnię należy odpowietrzyć tzn. usunąć z niej resztki powietrza. Czynność
tę zwaną tepowaniem wykonujemy prowadząc wałek z kolcami po podłożu. Chodzenie po wylanej masie możli-
we jest przy użyciu specjalnych butów z kolcami.
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(2) Oczyszczenie powierzchni podłoża
Wszelkie zabrudzenia – gruz, piasek, resztki zaprawy tynkarskiej osłabiają przyczepność podłoża oraz mają bez-
pośredni wpływ na wystąpienie wad powierzchni  masy niwelującej. Podłoże należy również oczyścić z resztek
farb, klejów bitumicznych, olejów itp. Można to uzyskać poprzez mechaniczne usunięcie zabrudzonej warstwy.
Następnie należy całą powierzchnię przeszlifować. Pozwoli to usunąć drobne zanieczyszczenia lub fragmenty słabo
związane. Na zakończenie należy bardzo dokładnie odkurzyć podkład.

(3) Gruntowanie podłoża
Dla właściwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntującego na podłoże. Grunt roz-
prowadzamy cienką warstwą unikając kałuż. Zagruntowaną powierzchnię należy pozostawić do przeschnięcia (ok.
2-4 godz.). Tak zagruntowane podłoże jest gotowe do stosowania mas szpachlowych. 

5.3. Układanie płytek
• posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została po-

twierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy
• wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, klej stosowany do układa-

nia płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki, szerokość spoin, dylatacji itp.
• w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w

trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 50C.
• w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana szcze-

lina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdzia-
łu

• posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie w
trakcie wykonywania posadzki

• powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowol-
nym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty

• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopusz-
czalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
− 2 mm na 1m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku I
− 3 mm na 1m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku II i III

• płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni
• po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu utrzymania

oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe
• zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
− do 100 mm – około 2 mm
− od 100 do 200 mm – około 3 mm
− od 200 do 600 mm – około 4 mm
− powyżej 600 mm – około 5-20 mm

• w miejscach  przylegania  do  ścian  posadzka powinna być  wykończona  cokołami  o  wysokości  100 mm i
300 mm (według projektu), cokoły powinny być trwale związane z posadzką

• w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek
– posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie

• po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do spoinowania na menisk
wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastoso-
wać specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

5.4. Układanie wykładziny PCV
• kleje do wykładziny muszą spełniać wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat technicznych
• Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostoso-

wanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, średnica sznura spawalniczego
powinna wynosić 4-5mm.

• Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, nie powinna być niższa niż 18 0C i powin-
na być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

• Wykładzina powinna być na 24 godziny przed montażem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie
do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożone na podłożu z zakładami 2-3 cm, aby materiał pozbył się naprężeń
i przyjął temperaturę otoczenia.

• Wykładzina powinna być przyklejona do podłoża całą powierzchnią. Nie dopuszcza się występowania na po-
wierzchni fałd, pęcherzy itd. Wszelkie zanieczyszczenia klejem należy niezwłocznie usunąć.

• Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie może być większa niż 0,5mm.
• W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich

wymaganiach higieniczno – sanitarnych styki między arkuszami wykładziny powinny być spawane.
• Listwy przyścienne o wysokości 10cm należy wykonać poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę z zachowa-

niem wyoblenia o R=2,5-3 cm i wypełnieniem w postaci klina z wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI.

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub zna-
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kiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
b) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicz-
nym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
c) Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową - zgodnie z zawartą umową.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właści-

wości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodno-
ści materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryj -
nie.

8.2. Posadzka z płytek ceramicznych
• Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, szero-

kość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienie, wykończenie posadzki.
• Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało to

przewidziane w projekcie.
• Spoiny między płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.
• Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu lub założonego spadku na całej długości i szerokości po-

sadzki nie powinny przekraczać +/-5 mm.
8.3. Posadzka z wykładzin PCV

• Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, związanie po-
sadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki.

• Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeśli projekt nie przewiduje spadków.
• Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki nie powinien być większy niż 2 mm
• Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku na całej dłu-

gości lub szerokości posadzki nie może być większa niż 3 mm
• Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm
• Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia
• Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1m i  5mm na całej dłu-

gości pomieszczenia
• Listwy przyścienne powinny całkowicie przylegać do podłoża i być trwale z nimi związane

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
                                          podłogowe z polichlorku winylu
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa BI.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa BIIa.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa BIIb

     PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
     PN-91/B-01823 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpiec
     PN-EN ISO 10545-1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
     PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
     PN-EN 13318:2002 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.
  

B.08.00.  STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA (CPV  45421100-5)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sto-
larki drzwiowej i okiennej.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
montażu stolarki drzwiowej i okiennej, w tym ścianek aluminiowych. W skład tych robót wchodzi:

• drzwi
• aluminiowe ścianki wewnętrzne przeszklone, okna podawcze
• śluza towarowa ze stali nierdzewnej

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

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Ślusarka aluminiowa
Należy zastosować rozwiązanie systemowe: system okienno – drzwiowy.

2.1.1. Profile - Metalplast lub podobne
2.1.2. Okucia - stal nierdzewna, klamki z wkładka na klucz patentowy.
2.1.3. Szklenie –  jednowarstwowe szkło hartowane bezpieczne, gr. 6 mm
2.1.4. Charakterystyka profili

a) stop aluminium AlMgSi0,5 F22 skład chemiczny zgodny z norma DIN1725 gęstość 2700
[kg/m3]

b) współczynnik rozszerzalności liniowej # = 23.5x10-6 [1/K]
c) moduł sprężystości wzdłużnej Younga E = 70000 [Mpa]
d) współczynnik Poisson`a #=0,3
e) wytrzymałość na rozciąganie Rm min = 215 [Mpa]
f) umowna granica plastyczności R0,2 min = 160 [Mpa]
g) tolerancja wykonania DIN17615
h) własności mechaniczne DIN1748

2.1.5. Charakterystyka wzmocnień stalowych
a) stal St3S
b) gęstość  7800 [kg/m3]
c) współczynnik rozszerzalności liniowej # = 16x10-6 [1/K]
d) moduł sprężystości wzdłużnej Younga E = 2,1x105 [Mpa]
e) współczynnik Poisson`a # = 0,3
f) wytrzymałość na rozciąganie Rm min = 380-450 [Mpa]
g) umowna granica plastyczności R0,2 min = 235 [Mpa]

2.2. Stolarka drzwiowa.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wyposażone w okucia wykazane w dokumentacji technicz-
nej - zestawienie stolarki

Drzwi wewnętrzne techniczne Rw=27dB np. PORTA
a) konstrukcja skrzydła

Ramę skrzydła  stanowi  klejonka  z  drewna  iglastego,  wypełnienie  stanowi  płyta  wiórowa  otworowa.
Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła z płyty drewno-
pochodnej.

b) profil krawędzi skrzydła – boczna oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzy-
dła. Skrzydło w wersji przylgowej.

• pokrycie
okleina CPL o grub. 0,7 mm

• ościeżnica stalowa
2.3. Szkło

Do szklenia należy stosować szkło zespolone płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. W drzwiach i oknach prze-
szklonych zastosować szklenie pojedyncze, przezroczyste, bezpieczne.

2.4. Inne materiały
Uszczelki przyszybowe z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715
E2. Połączenia naroży uszczelek klei się specjalnym klejem zgodnie z technologią lub stosuje gotowe narożni -
ki gumowe.

2.5. Okucia budowlane - Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe, samozamykacze- wykaz wg dokumentacji zestawienie stolarki

2.6. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
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Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

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

4. TRANSPORT.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub pro-
jektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowa-
niach. Stolarkę i ślusarkę należy transportować i składować w pozycji pionowej.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczo-
ne przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ślusarka aluminiowa

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu ślusarki aluminiowej powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, roboty tynkowe i
malarskie.

5.1.2. Zasady wykonania robót
Konstrukcje ślusarki aluminiowej należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych ry-
sunków warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. Projekt sporządzi Wykonawca
i przedłoży go Inżynierowi we właściwym czasie (określonym w harmonogramie szczegółowym), pozwalającym
na terminowe rozpoczęcie robót na budowie. Należy uwzględnić tolerancje przy wytwarzaniu betonu na miejscu
oraz odkształcenia betonu, wynikające z pełnego obciążenia, osiadań, pełzania lub skurczu. Wykonawca jest zo-
bowiązany zdjąć  wymiary  z  natury  przed  rozpoczęciem montażu.  Projekt  zastosowanego  systemu  powinien
uwzględnić wymagania niniejszej specyfikacji.

5.1.3. Środki mocujące
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą odpowiadać
aktualnym przepisom Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone.
Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z do -
stateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące.

5.1.4. Statyka konstrukcji
Konstrukcje drzwi, ścianek aluminiowych, okien wraz ze wszystkimi elementami łączącymi muszą w sposób
pewny przejmować wszystkie działające na nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez niedo-
zwolonych odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji.
Wymienione  wyżej  elementy  konstrukcji  nie  mogą  przejmować  pionowych  obciążeń  komunikacyjnych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie. Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów
konstrukcji:

a) 1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia, lecz nie więcej niż 8 mm, 
b) max 3 mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia

5.1.5. Osadzenie parapetów  w okienkach podawczych wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
a) Przygotowanie ościeży.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica.
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy na-
prawić i oczyścić. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
b) Osadzenie ościeżnicy.

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną warstwą licową należy pozostawić szczelinę o szerokości min. 
5mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Do zamocowania ościeżni-
cy należy stosować specjalne kotwy (tuleje rozprężne) dostosowane do rodzaju podłoża. Należy zapewnić odpo-
wiednią długość zakotwienia w cegle równą przynajmniej 60 mm. Na wysokości elementu po obydwu stronach 
należy stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200mm od naroża. Usta-
wioną ościeżnicę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po przykręce-
niu.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien Drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1
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6. KONTROLA JAKOŚCI.
a) Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
b) Ocena jakości powinna obejmować:
• sprawdzenie zgodności wymiarów,
• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, sprawdzenie prawidłowości wykonania z
uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Dopuszczalne odchylenia od pionu i po-
ziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów
ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów
przekątnych nie powinny być większe niż 
− 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
− 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
− 3 mm przy długości przekątnej do 3 m

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową - zgodnie z zawartą umową.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Sprawdze-
niu podlega:
• zgodność z dokumentacja projektowo-kosztorysową
• rodzaj zastosowanych materiałów i wyrobów
• prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji
• pion i poziom zamontowanej stolarki
• dokładność uszczelnienia
• prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć
• wygląd zewnętrzny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.
PN-B-9441:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek.
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na

uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

B.09.00.  LEKKIE ŚCIANKI DZIAŁOWE SAMONOŚNE (CPV  45421141-4)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru lekkich
samonośnych ścianek działowych z drzwiami z zagęszczonego laminatu wysokociśnieniowego HPL.

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

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie wy-
dzieleń kabin sanitariatów w budynku kompletnymi ściankami z drzwiami, zgodnie z dokumentacją projektową

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

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Materiały stosowane do wykonania ścianek działowych powinny mieć:

a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich norm z europejską lub krajową aprobatą techniczną
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b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta
c) oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

2.2. Ścianki systemowe z laminatu
a) ścianki

• ścianka kabiny z płyty HPL – wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego. 
• grubość płyt 12-13 mm, całkowicie wodoodporne, zaimpregnowane przeciwgnilnie, niebrudzące się, odporne
na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, struktura powierzchni chropawo-matowa
• widoczne krawędzie płyt zaokrąglone, 
• wymiary:
− wysokość całkowita – 2030 mm
− prześwit – wysokość stopy – 150 mm

b) drzwi
• wykonane z płyty HPL
• szerokość 800 mm, zamykające się „na styk”
• w ściance zamkowej gumowa uszczelka umożliwiająca ich ciche zamykanie,  ocynkowany zamek z zatrza-
skiem i ryglem, wpuszczony w płytę
• zawiasy ze stali w osłonie z tworzywa sztucznego, 
• górny zawias samozamykający się
• obustronne gałki stałe, od wewnątrz rozeta z zamkiem ryglującym, od strony zewnętrznej wskaźnik „zajętości”
i awaryjny mechanizm otwarcia
• profile montażowe – aluminium anodowane lub malowane proszkowo w kolorach RAL
• stopy – wykonane ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości +/- 15 mm.

3. SPRZĘT
Zgodnie z warunkami określonymi w Części ogólnej – wymagania wspólne.

4. TRANSPORT
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót

• Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych.
• Przed przystąpieniem do montażu ścianek kompletnych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu suro-
wego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe
• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaż ścianek systemowych
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i tyczenia ich rozmiesz-
czenia w pomieszczeniu, po czym następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do
ścian murowanych i posadzek. Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/za-
jęte. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię elementów.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzeniu podlega:

• równość powierzchni płyt i ścianek,
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
• wilgotność i nasiąkliwość,
• stabilność mocowania
• estetyka elementów
• kompletność dostawy

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są – komplet elementów zgodnie z projektem

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają zasadom odbioru końcowemu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne. Płyty z żywic termoutwardzalnych. Wymagania.
PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne. Płyty z żywic termoutwardzalnych.

Oznaczanie właściwości.
PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem.
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Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami.
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.
PN-B-9441:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek.                                          
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań.
PN-EN 12365-1:2004(U)  Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian

osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i wymagania
Instrukcja techniczna dostawcy systemu

B.10.00.  ŚCIANY I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH (CPV  45421152-4)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru we-
wnętrznych obudów z płyt gipsowo – kartonowych na stalowych rusztach systemowych, w tym ścianek przeciw-
pożarowych o odporności ogniowej EI60.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ścian i obudów z płyt gipsowo – kartonowych mocowanych do stalowych systemowych stelaży z wypełnieniem
wełną mineralną.

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

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.2. W pomieszczeniach mokrych zastosować płyty GKBI
2.3. W ściance przeciwpożarowej zastosować płyty GKF.
2.4. Profile konstrukcyjne stalowe systemowe
2.5. Taśmy uszczelniające
2.6. Wełna mineralna
2.7. Gładzie gipsowa wg instrukcji producenta - dokładność wykonania jak tynków cementowo wapiennych

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą sta-
teczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.
a) Ruszt ścianek wykonać z profili stalowych systemowych. Maksymalny rozstaw słupków wynosi 60 cm. Mo-
cowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do
używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na
podkładzie podłogowym ale były uniesione. Pod profile podwalinowe wyłożyć samoprzylepną, systemową ta-
śmę akustyczną. 
b) Obwodowe połączenia ściany działowej z konstrukcją budynku należy wykonać za pośrednictwem taśmy
uszczelniającej o szerokości odpowiednio: 50 mm wykonanej z polietylenu spienionego gr. 3 i lub 4 mm lub z
wełny mineralnej grub. co najmniej 10 mm przy użyciu łączników mechanicznych. 
c) Złącza płyt oraz połączenia obwodowe należy okleić taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą
gipsową. W narożach do zbrojenia spoin stosować taśmę papierową. W miejscach połączeń z tynkiem mokrym
stosować spoiny ślizgowe.
d) Przesunięcie złączy poziomych między płytami w dwóch kolejnych warstwach  musi wynosić min. 40 cm. 
e) Między płytami na wszystkich krawędziach zostawia się szczelinę o szerokości ½ grubości płyty. Po oczysz-
czeniu płyty wypełnia się je masą szpachlową do licowej powierzchni płyt. 
f) Wypełnienie ścianek stanowi wełna mineralna o gęstości 45 kg/m3.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Strona licowa płyt gipsowo-kartonowych nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczo-
ne.

7. OBMIAR ROBÓT.
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Jednostką obmiarową - zgodnie z zawartą umową.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór suchych tynków:
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
nie powinny być większe niż 1 mm/1m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 12859:2002/Ap1 :2004 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
Instrukcje techniczne producentów materiałów, Aprobaty Techniczne.
Zasady wiedzy technicznej - np.: „Poradnik majstra budowlanego” wyd. Arkady, Warszawa

B.11.00.  SUFITY PODWIESZONE MODUŁOWE I Z PŁYT GKB (CPV 45450000-6)

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru we-
wnętrznych sufitów podwieszonych z płyt gipsowo – kartonowych oraz modułowych płyt sufitowych z prasowa-
nej wełny mineralnej na stalowych zawiesiach i profilach systemowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
sufitów podwieszonych  objętych dokumentacją projektową.

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

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

2. MATERIAŁY.
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.2. Gładź gipsowa wg instrukcji producenta - dokładność wykonania jak tynków cementowo wapiennych
2.3. Modułowe płyty sufitowe z prasowanej wełny mineralnej

Materiały stosowane do wykonania sufitów podwieszonych powinny mieć:
a) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą euro-

pejską wprowadzoną do zbioru Polskich norm z europejską lub krajową aprobatą techniczną
b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta
c) oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznako-

waniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną
d) termin przydatności do użycia podany na opakowaniu

Rodzaje sufitów:
(1) sufit podwieszony z wełny mineralnej z atestem dla służby zdrowia
− płyta sufitowa o fakturze drobnego tynku nakrapianego w kolorze białym np. Schlicht producent Knauf

AMF
− format płyt 60x60cm,
− krawędzie płyt umożliwiające ich wyjęcie i dostęp do przestrzeni nad sufitem
−  wytrzymałe na wilgotność względną powietrza do 95% przy temperaturze 30OC, niepalne
− konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa z ocynkowanej stali z widoczną szyną o grubości 15mm 

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Przy transporcie samochodowym należy uważać, czy powierzchnia ładunkowa jest czysta i prosta, ponieważ kartony
muszą leżeć na całkowicie płaskiej powierzchni. Podczas załadunku i rozładunku kartony nie mogą być stawiane na
na krawędziach czy na narożnikach. Składowanie płyt może odbywać się tylko w zamkniętych, suchych pomieszcze-
niach przy możliwie stałej temperaturze. Powierzchnia magazynowa musi być sucha, prosta i czysta. Podczas układa -
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nia należy przestrzegać właściwego kierunku oznaczonego strzałką znajdującą się na tylnej stronie płyt.
5. WYKONANIE ROBÓT.
• Sufity podwieszane należy montować po wykonaniu ścian, posadzek oraz po zamontowaniu wszystkich instalacji
zlokalizowanych pod stropem. 
• Oprawy oświetleniowe i kratki wentylacyjne powinny być podwieszone niezależnie do konstrukcji stropu zasad-
niczego, aby uniknąć przeciążenia sufitu podwieszonego. 
• Rozstaw wieszaków oraz profili nośnych w zależności od rodzaju sufitu powinna być zgodna z zaleceniami pro-
ducenta sufitu. 
• Lokalizacja punktów zamocowania wymaga zastosowania dodatkowych elementów rusztu w miejscach, gdzie ka-
nały wentylacyjne nie pozwalają na mocowanie cięgna bezpośrednio do stropu. 
•  Mocowanie sufitu podwieszonego do kanałów wentylacyjnych lub innych instalacji jest niedopuszczalne.
• Płyty (panele) przytwierdzać do rusztu przy pomocy klipsów dociskających umożliwiających wyrównanie po-
wierzchni sufitu oraz swobodne czyszczenie powierzchni sufitu
• W przypadku przycięcia części płyt  z prasowanej wełny szklanej krawędzie zagruntować lub zabezpieczyć syste-
mową farbą lub taśmą 
• Ostateczne montowanie sufitu podwieszonego winno być wykonane na silikonie układanym precyzyjnie w miej-
scu styku kasetonu z rusztem w celu zapewnienia szczelności systemu sufitowego

5.2. Montaż sufitu z płyt gipsowo-kartonowych
a) zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu
b) wyznaczenie rozstawu wieszaków
c) zamocowanie głównych profili podłużnych
d) montaż profili poprzecznych
e) dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi (w mm) dla płyty grub. 12,5 mm
• kierunek mocowania poprzeczny – 500 mm
• kierunek mocowania podłużny – 420 mm

f) pokrycie konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15 cm
g) szpachlowanie i cyklinowanie spoin

5.3. Montaż sufitu  z płyt modułowych 60*60 cm
a) zamocowanie profili stalowych nośnych głównych i poprzecznych (co 600 mm) 
b) montaż wieszaków regulowanych
c) dobór i rozstaw konstrukcji nośnej, elementów kotwiących do stropu zasadniczego oraz zamocowanie płyt
wykonać ściśle zgodnie z instrukcją producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Sprawdzeniu podlega:
• równość powierzchni płyt,
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
• wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
• wilgotność i nasiąkliwość,
• stabilność mocowania
• estetyka elementów
• kompletność dostawy
Strona licowa płyt gipsowo – kartonowych nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłasz -
czone. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt GKB od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie po-
winno być większe niż 1mm/1m.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową - zgodnie z zawartą umową.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
Instrukcje techniczne producentów materiałów, Aprobaty Techniczne.
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