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ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI dz. nr 198/1 OBRĘB 006 ŁOWCZÓWEK 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji 
Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 
• inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu  
• projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna) wg wykazu: 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne 
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:  
1.3.1. Roboty budowlane  
-roboty rozbiórkowe  
- wykonanie nowych ściane 
 - wykonanie okładzin podłóg, 
- roboty malarskie, 
- okładziny ścian z płytek ceramicznych,  
- częściowa przebudowa instalacji wod-kan. wraz z przyborami sanitarnymi, 
- częściowa przebudowa instalacji elektrycznych  
- instalowanie nowych sanitariatów - 
- osadzenie nowych drzwi 
1.4. Określenia podstawowe:  
1) Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak został podany w załączniku 
do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia  
2) Data rozpoczęcia -data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
3) Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt budowlany-wykonawczy  
4) Dziennik budowy -dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót  

1) Inspektor nadzoru –osoba, którą inwestor może dodatkowo wyznaczyć, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej. 
2) Inżynier Projektant – autor projektu budowlanego-wykonawczego. 
3) Kierownik budowy/ Inżynier -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne  
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  
4) Komisja -osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 
5)Materiały -wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera.  

1. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.  
2. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może 
obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki 
inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  
3. Personel Zamawiającego -Inspektor oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki 
inny personel podany przez Zamawiającego lub Inspektora do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel 
Zamawiającego  
4. Plan BIOZ -plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126)  
5. Podwykonawca -każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako 
podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób  
6. Polecenie Inspektora -wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
7. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 
 
1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką obiektów istniejących 
i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  
a) Przedstawiciel Wykonawcy-osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg 
reguł zawartych w Kontrakcie 
b) Strona -Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
 
 



 
 
c) Wykonawca -osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców 
tej osoby (lub osób).  
d) Zamawiający -osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy tej osoby. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną 
oraz poleceniami Inspektora i Projektanta. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 
1.5.1.Przekazanie placu budowy  
Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych 
kontraktem, w formie określonej przez Inwestora.  
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych 
kontraktem. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do 
chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa przejęcia końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, 
znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, składa się z: projektu budowlanego wraz z 
kopiami uzgodnień administracyjnych projektu wykonawczego zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót. Wykonawca wykona 
instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów (wraz z urządzeniami). 
 
1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody 
stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez  
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych wykorzystywanych w trakcie 
trwania prac budowlanych oraz w urządzeniach.  
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 sposobem realizacji robót lub przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.5.6.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste), 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i inwestora oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  



Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 
 
1.5.9.Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót 
do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Końcowego Robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  
utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inwestora. 
 
1.5.10. Stosowanie się do przepisów prawa  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub elementów i urządzeń, odpowiednie 
świadectwa, do zatwierdzenia przez Inwestora.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w 
czasie postępu Robót. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inwestora lub poza Placem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj urządzeń nie może być zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta. 
 
3. SPRZĘT  
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz 
drobny sprzęt (rusztowania, itp.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 
robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi w 
Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, 
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca na własny koszt skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektora.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki 
zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu 
zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
1. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
2. sposoby przestrzegania zasad BHP 
3. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót  
4. sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 
technicznymi - metodę magazynowania materiałów 
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.4. Badania i pomiary  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne albo procedury 
zaakceptowane przez Projektanta (dotyczy regulacji wydajności kratek went.). Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Projektanta o terminie pomiaru. Projektant będzie obecny podczas wykonywania pomiaru. 
 
6.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej  
lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST. Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
Oznakowanie znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktura -dot. materiałów bezpiecznych. 

 
6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1.Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
1.datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
2.datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
3. uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót  
4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inżyniera  
5. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
6.zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
7.wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
8.stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 
w związku z warunkami klimatycznymi  
9. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
technicznej 10.wyniki prób z podaniem, kto je przeprowadził  



11. inne istotne informacje o przebiegu robót Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, 
będą przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestorara do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy. 
 
6.8.2.Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonania Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- plan BIOZ 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
- protokoły z ustaleń 
- korespondencję na budowie 
 
6.8.5.Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie zaakceptowany przez Inwestora./Inspektora Nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót ulegających zakryciu (np. pod budową – kanałów wentylacji) 
- odbiorowi częściowemu  
- odbiorowi ostatecznemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru i Projektant.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.  
Roboty ulegające zakryciu ocenia Inspektor w konfrontacji z dokumentacją techn., ST i ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy  



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w 
pkt.8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  
robót z dokumentacja projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami, 
• specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcą w danej 
pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

 

ST – 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE. 
 
1. CZĘŚĆOGÓLNA  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty przygotowania placu 

budowy, rozbiórkowe dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI dz. nr 198/1 OBRĘB 006 ŁOWCZÓWEK 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych  



Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
1.3.1. Roboty przygotowawcze: 
Wykonawca:  
a/ każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która powinna ochraniać 
posadzkę, stolarkę okienną drzwiową przed kurzem i brudem oraz zabezpieczyć pomieszczenia użytkowane w czasie remontu  
b/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogólno dostępne oraz otoczenie budynku w stanie 
czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są godne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
2. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu 
musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki, liny. 
3. TRANSPORT 
 
3.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. Stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym:  
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 
- kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych.  
3.2.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym. 
4. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
4.1.Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a pracowników zapoznać zasadami bhp i 
wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
4.2.Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.  
4.3.Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, które używać tak aby nie powodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby 
osłabić mury budynku.  
4.4.Wszystkie elementy z rozbiórek na poziom terenu przemieścić przy użyciu lin, windy lub rynny – IE WOLNO ZRZUCAĆ. 
4.5.Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów. 
5. KONTROLA JAKOŚCI  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
6. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi w przedmiarze robót 
dla poszczególnych rodzajów robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów. 
9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w „Wymagania ogólne„ . 
 
ST – 02.00 ŚCIANKI DZIAŁOWE  
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac tynkarskich: 
- ścianki działowe z cegły 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. 
”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
2.MATERIAŁY. 
Cegła budowlana pełna, zaprawa cem-wap. 
 



3.SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4.TRANSPOTRT. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonanie ścian i obudów:  
Ścianki  działowe o grubo ci ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż  3, przy czym przy rozpito ci powyzżj 

 5,0 m lub przy wysoko ci powyżej 2,5 m należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Zbrojenie 
należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – również i w powierzchni ościeżnicy 
przylegającej ściany. Przesunięcie spoin w poszczególnych warstwach ½ cegły. Ścianki  grubo ci ½ cegły muruje si na zaprawie 
cementowej lub cementowo – wapiennej. Cegły układa się samymi wozówkami z przesunięciem spoin co ½ cegły. Połączenia ścianki ze 
ścianami noś  nymi powinny by  wykonane na strzępia zazębione. Ś  cianki grubo ci ½ cegły wymagaj  oparcia albo na ściance 
wyprowadzonej z niższej kondygnacji, albo na specjalnie założonej belce lub wykonanym w stropie żebrze.  
 
 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania robót w pkt.5. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne". 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
M2 ścianek 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, 
który zarządzi ponowne ich wykonanie.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  
stan i wygląd ścian pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności rozmieszczenie miejsc zamocowania i 
sposób osadzenia elementów uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: 
– wykonanie ścian gipsowo-kartonowych stanowiących wydzielenie pomieszczenia. 
– wykonanie ścian gipsowo-kartonowych stanowiących oddzielenia pomieszczeń. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 
Instrukcja montażu systemów gipsowo-kartonowych.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989 Należy stosować przepisy zgodnie z ST 
„Wymagania ogólne" 
 
 

ST 03.00 MALOWANIE SUFITÓW WEWNĘTRZNYCH. 
 
1.WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
- malowanie sufitów wewnętrznych (farbami emulsyjnymi). 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- przygotowanie podłoży sufitów 
- gruntowanie podłoży sufitów 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
- malowanie sufitów 
- usunięcie folii 
 



1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
zamieszczonymi w opracowaniu pt.” Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
2.MATERIAŁY. 
Farba emulsyjna akrylowa 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE, (oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowym), albo  

- deklarację zgodności (dokument oznaczający zgodność z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydany przez producenta - jeśli 
dotyczy on wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską), albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym (oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano z „regionalny wyrób budowlany”), 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
Do malowania powierzchni można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-

C-81607:1998,  
- farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-91/B-10102, 

- farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczane wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Jako materiały pomocnicze do wykonywania powłok malarskich można stosować:  
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany lub inne rozpuszczalniki przygotowane 

fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Materiały powyższe muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat 

technicznych bądź PN. 
 
Do przygotowywania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda 

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
 
4.TRANSPORT. 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. Transport materiałów do robót malarskich w  
opakowaniach specjalnych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
ujemnymi temperaturami.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymogami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. 
Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.  



Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30ºC oraz 
przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z 
wyprzedzeniem 14 dniowym.  
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy 
skuć, usunąć lub zeszlifować.  
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, 
a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy.  
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj 
po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek. 
Przy malowaniu sprawdzić, czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
 
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi: 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. 
Świeże tynki malować dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu.  
Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka dezynfekującego 
grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować 
dwukrotnie farbą.  
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po 
wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5ºC i nie wyższa niż +30ºC.  
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, 
przyczepność. Badanie warstw gruntujących obejmuje 
-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, 
-nasiąkliwości, 
-wsiąkliwości, 
-wyschnięcia, 
-przyczepności. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne". 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. 
Obmiar robót obejmuje: 
- malowanie tynków wewnętrznych 
 
8.ODBIÓR ROBÓT.  
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, 
który zarządzi ponowne ich wykonanie.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: 
- malowanie sufitów 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązuj ą wg.: 
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. Należy stosować przepisy zgodnie z 
ST „Wymagania ogólne" 
 
 
 
 



ST – 04.00 POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
-ułożenie płytek ceramicznych 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.  
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
- zgruntowanie podłoży 
- docięcie płytek zgodnie z projektem 
- klejenie płytek do podłoża 
- usunięcie resztek montażowych i zabrudzeń 
 
1.4.Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu 
pt.” Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
2.MATERIAŁY.  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót posadzkowych. 
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych z płytek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1.Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa przedmiar kosztorysowy. Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone 
takie parametry jak np. stopień ścieralności - kl.IV, mrozoodporność i nasiąkliwość do 0,5%. 
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.2.3.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek z płytek to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.2.3.Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych z płytek 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie 
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych  
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 



opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a 
poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3.SPRZĘT.  
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu 
materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, 
to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 

 
5.WYKONYWANIE ROBÓT.  
5.1 Zalecenia ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji 
podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
5.2.2.Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 
4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
5.2.3.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3.Wykonanie posadzek z płytek 
5.3.1.Układanie posadzek z płytek  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca 
musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 
około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm  
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 
10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją 
lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to 
osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 



– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm  
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla 
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po  
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi 
i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z  
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 
gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy 
to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania tych robót.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm 
lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać 
z dokładnością do 1 mm,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości 
i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie 
kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek 
i okładzin a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie 
ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:  
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać 
z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, 
w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na  
całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej).  



Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy 
lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których różnorodność barw 
jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki 
nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 
3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7.OBMIAR ROBÓT.  
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian 
w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 
0,25 m2 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi w pkt. 5.3. dla posadzek  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i 
zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych iokładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do 
odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności 
z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację kosztorysową powykonawczą, 
– książkę obmiarów z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– protokóły odbioru podłoża, 
– protokóły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– ew. wymagane w toku robót przez inwestora-wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej.  
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub okładziny, zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 



Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
posadzkach i okładzinach z płytek. 
 
9.Podstawa płatności. 
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: 
-ułożenie płytek ceramicznych 
 
10.PRZYPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
10.1. Normy 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej 
oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 w. 
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania.  
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych 
zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.  
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 



PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania. 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  
2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II 
OWEOB Promocja – 2005 rok.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, 
wydanie ITB – 2004 rok. 
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
 
 
ST – 05.00 OKŁADZINY I WYKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru związanych z wykonaniem okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych w budownictwie użyteczności publicznej  
1.2 Zakres stosowania SST  
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawę rozliczenia robót 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Zakres robót objętych niniejszą obejmuje wykonanie okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych w budownictwie użyteczności publicznej w 
warunkach nienarażonych na destrukcyjne działanie środowiska.  
Opracowanie obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby oceny podłoży, wykonanie okładzin i wykładzin 
zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiory robót okładzinowych i wykładzinowych. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadającej jej wymagane właściwości techniczno - użytkowe i estetyczne.  
-posadzka - wierzchnia użytkowa warstwa podłogi ułożona na konstrukcji podłogowej lub trwale z nią połączona za pomocą klejów lub 
zamocowania mechanicznego 
-podłoże - oparcie dla konstrukcji podłogi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo 
Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, 
teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.  
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. 
posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. Dobrane przez projektanta materiały 
konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, 
dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one 
gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz 
będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.  
Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub 
technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 
2.1 cement - należy stosować cement portlandzki marki co najmniej 35  
2.2 kruszywo - jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych odmiany 1 lub piasek 
uszlachetniony odpowiadający normie PN-B/79-06711. Do mieszanek betonowych stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu 
zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40mm nie powinien być większy niż 8mm, a w podkładach o 
grubości powyżej 40mm - 16mm.  
2.3 kompozycje klejowe – winny odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych 
2.4 płytki ceramiczne – winny odpowiadać jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996; PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997; PN-EN  
178:1998; PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 
zaprawy do spoinowania - winny odpowiadać odpowiednim aprobatom technicznym lub normom  



2.5 Płytki układane na przygotowanym podłożu „na klej” z wykończeniem „cokolikiem”, o grubości i wymiarach określonych w PB/W - płytki 
ceramiczne. 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzonych robót.  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu podłóg i posadzek powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności dotyczy to wszystkich rodzajów elektronarzędzi, itp., które winny być sprawne, osłonięte (koła zębate, pasowe, …) oraz 
posiadać instrukcję obsługi.  
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do oczyszczania powierzchni 
podłoża -szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego -narzędzia lub 
urządzenia do cięcia płytek  
-packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-5-12mm – do rozprowadzania kompozycji 
klejących -łaty do sprawdzania równości powierzchni 
-poziomice  
-wkładki dystansowe 
-mieszadła koszyczkowe napędzane elektronarzędziami 
-pojemniki do przygotowania kompozycji klejących\gąbki, zmywaki i osprzęt do utrzymania czystości stanowiska pracy. 
Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 „Część ogólna” pkt. 4. Materiały do wykonania robót powinny być przewożone 
odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na 
środku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Transport cementu i suchych kompozycji klejowych powinien odbywać się zgodnie z norma BN- 88/6731-08. Cement i mieszankę 
kompozycji klejowych, workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu np. samochodami krytymi, zabezpieczając przed 
wpływami atmosferycznymi i zawilgoceniem.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Część ogólna”. 
5.1 OKŁADZINY  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: -
wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian i sufitów -podłogi 
z materiałów mineralnych – wyłącznie z cokolikiem  
-roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne c.o. (po próbach ciśnieniowych), instalacje (bez montażu 
osprzętu) -wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi -
temperatura nie powinna być niższa jak +5°C w ciągu całej doby.  
5.2 PODŁOŻA POD OKŁADZINY  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża.  
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i 
ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  
W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być 2-warstwowy (obrzutka + 
narzut) zatarty „na ostro”, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki 
M4÷M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym „na ostro” marki M4÷M7.  
W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: -powierzchnia czysta, niepaląca, bez 
ubytków i tłustych plam, pozbawiona powłok malarskich  
-odchylenie powierzchni tynku mierzone łatą kontrolną długości 2,0m nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie więcej niż 3 na 
długości łaty  
-odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na wysokości 
kondygnacji -odchylenie powierzchni tynku od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1,0m.  
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą centową lub specjalnymi masami naprawczymi. Nie 
dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach: -
pokrytych starymi powłokami malarskimi  
-z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4 
-z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 
5.3 WYKONANIE OKŁADZINY 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów, gatunków, kolorów i odcieni.  
Wytrasować na ścianach linie poziome, od których układane będą płytki (może to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz 
przygotować kompozycję klejącą – zgodnie z instrukcją producenta.  
Kompozycję rozprowadzić pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem ≈ 500. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w czasie około 
15 minut.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układamy warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę 
należy ją lekko przesunąć po ścianie (około 1÷2cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, by warstwa kleju pod płytką miała grubość 
4÷6mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i otrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć wkładki i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 
5.4 PODŁOŻA POD WYKŁADZINY 
Podłożem pod wykładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny być 
wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20. 
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi: 



-25mm dla podkładu związanego z podłożem 
-35mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej 
-40mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej. 
Grubość podkładu winna wynosić minimum 50mm.  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta „na gładko”, bez „raków”, pęknięć i zabrudzeń (bez bitumu, środków adhezyjnych, …), 
odpylona. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (w dowolnym miejscu) nie może przekraczać 5mm na całej 
długości 2,0m łaty kontrolnej.  
W podkładzie (zgodnie z PB/W) należy wykonać spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków 
powierzchnia zdylatowanych pól nie może być większa niż 10m2, przy max długości boku nie większej niż 3,50m.  
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5,0x6,0m. Dylatacje powinny być wykonane miejscach 
dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz styku z innymi rodzajami wykładzin. Szczegóły – w PB/W. 
5.5. WYKONANIE WYKŁADZINY 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów, gatunków, kolorów i odcieni. 
Wytrasować linie, od których układane będą płytki oraz przygotować kompozycję klejącą – zgodnie z instrukcją producenta.  
Kompozycję rozprowadzić pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem ≈ 500. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w czasie około 10 
minut. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układamy warstwami, począwszy od wyznaczonej linii.  
Nakładając płytkę należy ją lekko przesunąć po ścianie (około 1÷2cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, by warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 6÷8mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i 
otrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach 
o długości boku: 
-do 100mm ≈ 2mm  
-od 100 do 200mm ≈ 3mm 
-od 300 do 600mm ≈ 4mm 
-powyżej 600mm ≈ 5÷20mm  
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć wkładki, usunąć nadmiar kompozycji i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wypukły. W wykładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub 
zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.  
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane 
zgodnie z dokumentacją.  
6.2 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.  
1.3 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania w budownictwie oraz 
sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
1.4 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-wyglądu zewnętrznego materiałów 
-odbiór przygotowanego podłoża 
-sprawdzanie spadków podłoża 
-sprawdzanie lokalizacji wpustów itp. urządzeń.  
-sprawdzanie temperatury i wilgotności powietrza. 
1.6 Badania w czasie robót: 
-odbiór każdej warstwy izolacji 
-sprawdzanie ciągłości i grubości warstwy izolacyjnej 
-sprawdzanie uszczelnienia izolacji 
-sprawdzanie przyczepności podłoża 
-odchyleń poziomych i pionowych 
1.7 Badania w czasie odbioru robót:  
-prawidłowości ułożenia wykładzin i okładzin 
-prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm  
-grubości warstw kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać 
grubości -określonej przez producenta. 
-sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczna 
-sprawdzanie jakości użytych materiałów  
-sprawdzanie dotrzymania warunków wykonania robót (wilgotność, temperatura min. 
+50C) -sprawdzanie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na 
podstawie protokołów odbioru międzyfazowych.  
-sprawdzanie prawidłowości wykonania posadzki powinny być dokonane po 
uzyskaniu -przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych 
-ocena wzrokowa  
-sprawdzanie prawidłowości wykonania styków miedzy wykładzinami i okładzinami, i pomiędzy nimi a 
ścianą -sprawdzanie prawidłowości ułożenia cokołów. 
1.5 Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robót). Ogólne zasady obmiaru 
podano w ST-00 „Część ogólna”. Jednostką obmiarową jest 1m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis do Dziennika Budowy. 
9.ODBIÓR KOŃCOWY 
1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczególnych fragmentów robót w 
przypadku, gdy nie będzie dostępu do wykonywanego elementu przy odbiorze końcowym. 
3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.  
4. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego”. 
5. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
-przygotowanie podłoża i podkładu 
-wykonanie warstwy izolacji 



-elementy odbiorowe robót (po każdym ich zakończeniu) 
-Dziennik Budowy; 
-Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;  
-Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne 
itp.); -Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 
od dokumentacji projektowej;  
-Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; -
Aktualność Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień). 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Polskie normy 
-PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
-PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
-PN-EN 87:1994Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
-PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa B III. PN-EN 176 1996. Płytki i 
płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa BI. Definicja, klasy fikacja, właściwości i znakowanie 
PNEN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% E < 6%. Grupa B Ha.  
-PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E < 10%. Grupa B nb. 
-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
-PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. 
-Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
9.2 Inne dokumenty  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia)  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) -Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny -Ustawa z dnia 7 lipca 1994. 
Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z późniejszymi zmianami) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie  
-Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
 
ST – 06.00 MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH 
 
1.WSTĘP. 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: 
– osadzenie drzwi płytowych laminowanych jednoskrzydłowych z ościeżnicą stalową. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
- ustawienie i zakotwienie ościeżnicy 
- obmurowanie i wypełnienie zaprawą szczeliny między ościeżem i ościeżnicą  
- osadzenie listwy progowej 
- osadzenie skrzydeł drzwiowych 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. 
”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
2.MATERIAŁY.  
- Drzwi płytowe laminowane z ościeżnicą . Skrzydło drzwiowe przylgowe, płytowe na ramiaku z drewnianym wypełnione płytą 
wiórową pełną 33 mm, laminowane płytą pilśniową twardą i laminatem 0,8 mm z wentylacją dołem. 
Ościeżnica do skrzydeł stalowa.  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 



Przewożone wrota powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
W czasie transportu ślusarka powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT.  
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które 
mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.  
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciążeń przez zawiasy.  
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania przez zaprawę budowlaną w 
której osadzono kotwy, wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5Mpa.  
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego.  
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować 
lub osadzić w zaprawie cementowej. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm a ich rozstaw 
nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej 
poziomu podłogi. 
Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna 
być wypełniona zaprawą murarską.  
Ościeżnice w trakcie murowania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku muru i 
zaprawy przez odpowiednie rozparcie. 
Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.  
Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie 
i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. 
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub pod betonowanie listwy progowej. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
-stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
-uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem 
-prawidłowość działania części ruchomych 
 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 i szt. który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.  
Obmiar robót obejmuje: 
-wykucie ościeżnic drewnianych 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
- ustawienie i zakotwienie ościeżnicy 
- obmurowanie i wypełnienie zaprawą szczeliny między ościeżem i ościeżnicą 
- osadzenie listwy progowej 
- osadzenie skrzydeł drzwiowych 
 
8.ODBIÓR ROBÓT.  
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, 
który zarządzi ponowne ich wykonanie.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna,  
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
-stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
-uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem 
-prawidłowość działania części ruchomych 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1szt i 1m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
- ustawienie i zakotwienie ościeżnicy 
- obmurowanie i wypełnienie zaprawą szczeliny między ościeżem i ościeżnicą  
- osadzenie skrzydeł drzwiowych 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązuj ą wg.: 



PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodności. 
PN-D-04247:1990 Płyty pilśniowe i wiórowe -Oznaczanie wilgotności. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 Należy stosować przepisy zgodnie z 
ST „Wymagania ogólne" 
 
Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) należy zabezpieczyć przed wyboczeniem oraz przed 
zetknięciem z powierzchnią przegrody przez zastosowanie właściwych uchwytów i podpór. W przypadku ciepłej wody należy 
zastosować Kompensację wydłużeń termicznych (w przypadku braku możliwości zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe 
należy tak prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację 
5.3.2.Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy:  
–przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, aby odgałęziony przewód miał możliwość ugięcia się na 
dostateczną Długość zgodnie z zaleceniami producenta rur),  
–przy montażu pionów z rur stabilizowanych można pominąć kompensacje, umieszczając obejmy punktu stałego bezpośrednio przy 
każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy między punktami stałymi nie powinny przekraczać 3 m), –zapewnić dostęp do wszystkich 
zaworów odcinających odgałęzienia.  
5.3.3.Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych (w szlichcie betonowej)  
Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach podłogowych należy układać, w miarę 
możliwości, prostopadle lub równolegle do krawędzi przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji 
powykonawczej. Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się układanie w 
bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeniu powietrznej. 
5.4.Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i 
kształtek muszą być czyste, gładkie, po-zbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań odpowiednich norm. Połączenia rur i kształtek należy wykonać zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. 
5.5.Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.  
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiająym spełnienie wymagań norm.  
Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody w przewodzie był zgodny z oznaczeniem na armaturze 
(dotyczy również wodomierza). Powinna ona być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem. Armatura 
spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji umożliwiając jej opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana w 
miejscach łatwo dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO 
dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).  
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów 
określonych materiałów. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 


