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1.Wymagania ogólne 
Wstęp 

Przedmiot specyfikacji technicznej: 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane: Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian 
w związku z reformą oświaty – Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Płocku. 

Zakres stosowania s.t. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować przy wykonaniu robót 
związanych z przedmiotem opracowania 

Zakres robót objętych s.t. 
Zakres robót związanych z remontem: 

1.roboty rozbiórkowe: 
− demontaż istniejących ścian działowych 
− demontaż istniejących posadzek 
− demontaż płytek ceramicznych z istniejących ścian 
− demontaż istniejących urządzeń sanitarnych 
− demontaż pionów i poziomów sanitarnych 
− demontaż instalacji elektrycznej 
2. roboty budowlane 
− wykonanie przegród dymoszczelnych na istniejących korytarzach – stolarka aluminiowa 
− wykonanie na podłodze, po łazienkach, nowej posadzki z wykładziny PVC  
− wykonanie tynków uzupełniających oraz gładzi 
− gruntowanie i malowanie ścian i sufitów 
− zaślepienie przewodów sanitarnych 
− wykonanie, w rejonie prowadzonych prac, nowej instalacji oświetleniowej 
− naprawa 2 szt. parapetów oraz wykonanie obudowy grzejników 

 
45 000000  Wymagania ogólne 
45 111100 – 1   Roboty demontażowe 
45 421100- 5  Montaż stolarki drzwiowej 
45 410000-4  Roboty tynkarskie 
45 442100-8  Roboty malarskie 
45 430000  Pokrywanie podłóg i ścian 
45 262000-1  Posadzki 
    
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Zakres robót do wykonania pokazany jest w przedmiarze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy 
 
Dokumentacja projektowa 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy dokumentację projektową. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową, zakres robót oraz ich sposób wykonania powinien być zgodny 
dokumentacją techniczną 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz otoczenia. Wykonawca 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikające z zabrudzeń, hałasu lub 
innych przyczyn. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać będzie sprawny sprzęt 
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały składowane będą w sposób zgodny z 
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przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym 
jako rezultat realizacji robót lub personel odpowiada wykonawca. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Wszystkie materiały zastosowane w procesie technologicznym realizacji robót muszą być dopuszczone do 
stosowania przez odpowiednie jednostki w postaci świadectw dopuszczających z brakiem szkodliwości 
oddziaływania na środowisko. 
2.Materiały 
Wymagania 
Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami. Materiały 
nie odpowiadające tym wymogom nie mogą być zastosowane. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich materiałów budowlanych zastosowanych w trakcie 
wykonywania robót. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z inwestorem. 
Odpowiedzialnym za składowanie i zabezpieczenie materiałów będzie wykonawca robót. Wszystkie materiały 
należy przechowywać i składować zgodnie z zaleceniem Producenta. Wariantowe zastosowanie innego 
materiału musi być uzgodnione i zatwierdzone przez inwestora przed ich zastosowaniem. 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość robót. Sprzęt stosowany musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz posiadać aktualne 
dopuszczenie do stosowania. Dotyczy to: 
- Rusztowania, drabiny, wiadra, pędzle, wałki, mieszadła, betoniarki, kielnie, kilofy, młotki, poziomice, 
4. Transport 
Wykonawca będzie stosował środki transportu tylko takie, które nie wpłynął niekorzystnie na jakość robót oraz 
otoczenie zewnętrzne. Wykonawca będzie na bieżąco na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Organizacja robót musi 
uwzględnić normalne użytkowanie części administracyjnej budynku. Teren wokół budynku, istniejące drogi i 
place wewnętrzne umożliwiają prawidłowe planowanie dostaw materiałów. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Do wykonania robót Wykonawca będzie mógł przystąpić po przekazaniu placu budowy przez Inwestora. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z umową oraz za jakość robót i zastosowanych 
materiałów. Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez wykonawcę przy prowadzeniu robót , 
zostaną poprawione przez niego na własny koszt. Zakres wykonywanych robót określają szczegółowe opisy i 
przedmiary robót: Wykonywanie robót należy prowadzić zgodnie z normami, obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac muszą posiadać wymagane 
kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia i wykonywania robót- szczególnie dotyczy to osób pracujących 
na wysokościach. ( aktualne badania wysokościowe). 
6. Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie pomiary kontroli 
jakości będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Inwestor będzie oceniać zgodność stosowanych 
materiałów i robót po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli przeprowadzonej przez wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają: 
- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami. 
- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dziennik budowy 
nie występuje 
Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- Protokół przekazania terenu budowy 
- Umowa cywilno prawna 
- Protokoły odbioru robót 
- Protokoły narad i ustaleń 
- Korespondencje na budowie 



4 
 

Przechowanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla inwestora. Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada 
wykonawca. 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określała specyfikacja techniczna w postaci przedmiarów robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarach lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu cyklicznej 
płatności na rzecz wykonawcy (nie częściej niż raz w miesiącu) 
Zasady określania ilości wykonanych robót 
Obmiary gotowych robót będą wykonane przymiarem laserowym lub taśmą mierniczą. 
- wywóz gruzu w m3 
- sufit w m2 
- rozdzielnice kpl. 
- urządzenia szt. 
- kable i przewody mb 
8. Odbiór robót 
Roboty będą podlegały następującym etapom: 
a)Odbiór częściowy: roboty zanikowe 
b)Odbiór końcowy 
Gotowość danej części robót do odbioru wykonawca zgłasza inwestorowi. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inwestora i wykonawcy. Komisja dokona oceny robót 
na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności ze specyfikacją. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymogów a nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu- komisja dokona potrąceń wartości wykonanych robót. 
Dokumentu do odbioru 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności materiałów. 
2. Oświadczenie Kierownika o zakończeniu robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą określone w protokole. Termin 
ich wykonania ustali komisja. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 
9. Podstawa płatności 
Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

 
Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45110000-1 
1 Wstęp. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
budowlanym podczas prowadzenia prac: Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą 
oświaty – Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Płocku. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac przygotowawczych, demontażowych i rozbiórkowych przy wykonywanym remoncie 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Przedmiarem robót, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST (kod CPV 45000000-01) 
„„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową 
, specyfikacjami technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru i administratora budynku . 
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Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót oparte będą na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, SST a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający przy realizacji umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. W przypadku 
wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru – wykonawca na swój koszt usunie niewłaściwe 
elementy. Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji budowy będą wykonywane niezwłocznie, nie później niŜ 
w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2. Materiały. 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentów 
wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę 
muszą być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach 
technicznych i dokumentacją . Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 
3. Sprzęt. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. Transport. 
4.1. Transport materiałów i sprzętu. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż 
długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie 
na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac demontażowych pomieszczenia należy odpowiednio zabezpieczyć i pozasłaniać 
przedmioty mogące ulec zniszczeniu wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.2. Roboty demontażowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 
poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty demontażowe należy 
wykonywać ręcznie w sposób określony w SST lub przez inspektora nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST 
lub wskazane przez inspektora nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Materiały 
odpadowe (stara armatura, rury i gruz budowlany) należy usuwać z budynku ręcznie. Starać się zapewnić 
minimum hałasu i pylenia. Rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót demontażowych wykonawca 
musi wykonać na własny koszt . 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostki obmiarowe. 
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Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych 
robót określa się na podstawie przedmiaru robót. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje inspektor nadzoru. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Przepisy związane i 
piśmiennictwo. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
6. Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 
7. Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
8. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
 
 
W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ 
Kod CPV 45 421100 – 5 
1.Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej. 
1.1. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie wymiany starych i montaż nowych 
drzwi. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży oraz zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem osadzenia okien i drzwi. 
1.2. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi 
w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z poleceniami Inspektora. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
uzgodnione z inspektorem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym 
przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. Wymiana stolarki okiennej powinna być 
wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj materiału, 
rodzaj szkła, wymaganą jakość , termoizolacyjność, dźwiękoszczelność oraz kolorystykę. 
2. MATERIAŁY.  
Proponowane materiały i ich rodzaje ustalić bezpośrednio z inwestorem . Dopuszcza się stosowanie materiałów 
zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty 
techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inspektora. 
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Witryna w konstrukcji aluminiowej, przeszklona z drzwiami dwuskrzydłowymi. Szklenie szkłem bezpiecznym. 
Naświetle z paneli systemowych. Drzwi wyposażyć w samozamykacz. 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód dostawczy. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Okna w czasie transportu należy przewozić w pozycji pionowej 
lub ułożone płasko na podłodze., dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem 
mechanicznym w czasie  transportu.  
Przechowywanie wyrobów  - należy ją przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, 
wyposażonych w podłogę lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu warstwą izolującą. Do celów 
składowania mogą służyć dobrze wysuszone dolne kondygnacje wznoszonego budynku z wyjątkiem piwnic. 
Skrzydła drzwiowe układa się na podkładach w stosy, przylgami do dołu z podziałem na typy i wymiary, przy 
czym miejsca oznakowania wyrobów powinny być łatwo dostępne. Każdą sztukę należy przedzielać 
przekładkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety ościeżnic z drzwiami i ram okiennych z 
oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5 -10%. W taki sam sposób ustawia 
się również komplety drzwiowe ze stalowymi ościeżnicami, progami do dołu. Wyroby i elementy stolarskie 
można osadzać w tych częściach budynku, które są 
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest 
zgodny ze specyfikacją z zamówienia. drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a 
właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Drzwi należy dodatkowo zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie 
tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po 
dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. Nie wolno osadzać stolarki 
równocześnie ze wznoszeniem murów. Ościeża osadza się przed wykonaniem tynków. 
Podane w przedmiarze i na rysunkach wymiary drzwi są przybliżone. Wykonawca przed zleceniem produkcji 
drzwi powinien przeprowadzić pomiar w celu uściślenia ich wymiarów. Akcesoria montażowe – Pianka 
montażowa, kotwy montażowe, kliny montażowe, wkręty ze stali nierdzewnej, Tuleje rozprężne do materiałów o 
niskiej gęstości itp. 
Wyroby stolarki mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami 
atmosferycznymi. Powinny być montowane przy zastosowaniu następujących zaleceń: 
- odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów oscieży nie powinny być większe niż 10 mm dla 
szerokości otworu do 250cm i 15mm dla szerokości otworu od 250 do 500cm; 
- montować drzwi na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie oscieżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta; 
- pianka poliuretanowa może służyć jedynie jako wypełnienie; 
- używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstępnego montażu i uszczelnieniu 
okna pianka. Kliny nośne układa się w części parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno – 
rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych); 
- grubość uszczelniania powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny, 
- obróbkę powierzchni wykonać materiałem zbliżonym do istniejącego lub zaprawami na bazie gipsu, 
powierzchnie zewnętrzne obrobić materiałem na bazie cementu, 
Po montażu należy skontrolować: 
- równość przekątnych, 
- pion i poziom ustawienia, 
- prawidłowość zamontowania łączników. 
Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót 
W celu ochrony ościeżnice należy obić paskami płyty pilśniowej lub zabezpieczyć okładziną z desek. Skrzydła 
okienne - w przypadku kiedy okres zimowy powoduje konieczność zawieszenia skrzydeł przed wykonaniem 
robót tynkowych - zabezpiecza się od zanieczyszczeń zaprawą przez obicie tekturą lub folią. Przetransportować 
okna w pobliże otworu. Usunąć pętle transportowe (jeżeli są zamontowane). Zdjąć skrzydła stolarki. 
Zasady montażu 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 00.00, a 
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sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami Użycia producenta wybranych materiałów. 
6.1 Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, , normach i instrukcjach producentów materiałów. 
6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 
Odbiór osadzonych ościeży powinien być przeprowadzany przed otynkowaniem ościeży lub ścian. Ościeżnice 
winny być osadzone pionowo i niej wykazywać obluzowań. Szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą powinny 
być wypełnione materiałem izolującym. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub 
oliwkę wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna 
sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o 
szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za 
szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Elementy stolarki i ślusarki 
budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 
·  dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1 mm, 
· dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm, 
· dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie 
więcej niż ±5 mm na całej długości boku. 
Szczelina między elementami , a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa niż 1 cm dla 
elementów ślusarki , większa niż 1,75 cm dla stolarki pcw. Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt 
prosty. 
Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe, a głębokość 
zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Punkty zamocowania elementu ślusarki budowlanej muszą 
być umiejscowione zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, 
odległość punktów zamocowania elementu od jego naroży nie powinna przekraczać 25 cm, a odległość 
pomiędzy punktami zamocowania nie powinna być większa niż 100 cm. Osadzenie elementów ślusarki 
budowlanej bezpośrednio w gruncie jest niedopuszczalne. Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje 
konieczność uszczelnienia styku między elementem ślusarki budowlanej a ścianą lub stropem, to uszczelnienie 
takie powinno być wykonane za pomocą materiału odpornego na działanie wilgotności (np. pianki 
poliuretanowej). 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię okien oblicza się w metrach kwadratowych m2.  
7.3. Wielkości obmiarowe okien określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór robót. 
8.1.1. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia : 
- wymiarów otworów 
- prostopadłości i równości ościeży 
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących 
- wilgotność murów 
8.1.2. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia : 
· osadzenia ram okiennych 
· jakości osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych 
· szczelności okien 
· stałości skrzydeł okiennych w położeniu zamkniętym 
· jakość powierzchni zewnętrznej, 
· ilość i wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć 
·  sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
·  sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów 
· jakości osadzenia ( pionowość ) i dopasowania elementów ślusarki 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 



9 
 

8.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE.  
[1] Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki 
[2] Atesty zgodności. 
[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła zamykająca. Metody badań 
[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania 
[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, śaluzji i 
ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania 
[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
 
ROBOTY TYNKARSKIE 
KOD CPV 45410000 – 4 
1. Wstep. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dot. wykonania i odbioru tynków zewnetrznych i wewn. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności unieszkodliwiając i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych i wewn. obiektu wg poniższego 
Tynki wewnętrzne 
Tynki zewnętrzne 
1.4. Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania i zgodność z dokumentacja proj., SST i poleceniami 
Inżyniera. 
2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych, wód zaw. tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cem.-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do 
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, by 
mogła być wbudowana w ciągu ok. 3 godzin po jej przygotowaniu. Do zapraw tynkarskich należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem.-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
DuDla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, De temp. otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cem.-wapiennych należy stosować wapno 
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wyk. robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instal. podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwi i okien. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż +5°C pod warunkiem, De w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-remontowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć 
woda. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5. Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna ułożenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w 
sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisywane do dziennika bud. 
6.2. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz katy dwuścienne 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz katy dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacja techniczna. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – max. 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – max. 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni miedzy przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pow. Tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewn. 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
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– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymag. i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
 
ROBOTY MALARSKIE 
KOD CPV 45 442100 – 8 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, 
SST i poleceniami Inżyniera 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każda wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworząca jednolita masę bez grudek i zanieczyszczen. 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.4. Farby budowlane gotowe 
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2. Farby zmywalne, odporne na działanie środków myjąco dezynfekujących - zgodnie z zasadami podanymi 
w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  
2.5. Środki gruntujące 
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– pow. betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile swiad. dopuszczenia nowego rodzaju 
farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłogach stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczona woda w stos. 1:3–5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i synt. Pow. zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: 
benzyna lakiernicza). 
2.5.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoga w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy utyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
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5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu pow. wewn. temp. powinna być min. +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia ogrzewac. W 
ciagu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temp. co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać 
po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych) i robót 
elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, osunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia pow. powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa 
cem.-wapienna. Pow. powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa cem.-wapienna. Powierzchnie metalowe 
powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu 
farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stos. 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stos. środków myjących i dezynfekujących 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczę, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować sprawdzenie 
wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoga, czystości Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod 
malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temp. powietrza min. +5°C przy wilg. powietrza mniejszej od 65%. Badania 
powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. Dla farb 
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi Jeśli badania dadzą wynik 
pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik 
ujemny, usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoga, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej 
8.1. Odbiór podłoga 
Zastosowane do przygotowania podłoga materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stos. w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cę-wapienna do robót tynkowych lub 
odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Jeżeli odbiór 
podłoga odbywa się po dłuższym czasie od wykonania, podłoże przed gruntowaniem oczyścić 
8.2. Odbiór robót malarskich 
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8.2.1.Sprawdzenie wyglądu zewn. powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających 
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie 
malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka 
kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoga polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoga 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
 
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
KOD CPV 45 430000 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płytek przy użyciu zapraw 
klejowych 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wym. w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiając i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Tarkett 
- Grupa  iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced 
- klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43,   
- grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,   
- grubość warstwy użytkowej  EN 429 - 2,0 mm,   
- dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,   
- waga –  EN 430 - nie większa od 2,7 kg/m2,  
- stabilność wymiarów EN 434 - </=0,4%,   
- wzór bezkierunkowy,   
- wzmocniona poliuretanem (nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie 
użytkowania),   
- odporność na ścieranie wg EN 660 –  Grupa P 
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,1 mm,   
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9,   
- odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność,   
- oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna,   
- zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami przeciwpożarowymi. 
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Gres na podłogi 
- odporność na ogień A1fl 
- antypoślizgowość – R10 
- odporne na szok termiczny 
- nasiąkliwość wodna ≤ 0,5 
- odporność chemiczna na kwasy i zasady o niskim stężeniu klasa ULA 
- odporność chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stężeniu klasa UHA 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonania remontu pomieszczeń,  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych i świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały, powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejonych materiałów, określoną według 
metod badań podanych w normach i świadectwach ITB.   
2.1.2.Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały będą dostarczane na plac budowy na bieżąco. Powinny być one zgodne ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. Wymagania materiałów winny odpowiadać wymogom   art. 10 Ustawy Prawo 
budowlane, w którym również zostały określone wymagania dotyczące jakości wyrobów oraz ich kontrola. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności 
5. Wykonanie robót 
Wykonanie posadzek - gres 
Licowanie posadzek gres antypoślizgowy nienasiąkliwy (fugi w pomieszczeniach mokrych należy zastosować 
fugę wodoodporną) 
W przypadku płytek gresowych zaleca się stosowanie zapraw klejących na bazie cementowej z dodatkiem 
składników chemicznych zwiększających elastyczność zaprawy. 
Podłoże pod płytki musi być starannie odkurzone, gdyż luźne resztki podłoża zmniejszają przyczepność kleju. 
Najpierw kątownikiem należy wyznaczyć linię, wzdłuż której układać będziemy płytki. Następnie szpachelką 
rozprowadzamy klej na podłożu i wyrównujemy pacą zębatą. Pokrywamy jednorazowo ok. 1 m2, co pozwala na 
ułożenie i skorygowanie ułożenia płytek, zanim klej zwiąże. W trakcie pracy należy poziomnicą sprawdzać, czy 
powierzchnia posadzki jest równa. Płytek nie układa się na styk – pozostaje między nimi szczelina, która 
następnie zostanie wypełniona fugą. Powinno się stosować zaprawy uelastycznione, szybkowiążące o 
podwyższonej przyczepności do krawędzi płytek. W celu uzyskania równej spoiny na całej powierzchni 
posadzki, należy pomiędzy płytkami umieszczać krzyżyki dystansowe z tworzywa.  Fugowanie i użytkowanie 
okładziny może nastąpić dopiero po min. 24 godzinach, natomiast pełną wytrzymałość okładziny uzyskują 
dopiero po około 3 dniach.  
 Spoinowanie płytek 
Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu i 
tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - wstępnie 
zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek oczyścić spoiny z 
zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, 
specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania 
na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii 
przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w 
spoiny. Czynności te powtarza się aż do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas 
spoinowania należy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, gdyż nadmiar wody może 
powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi ze spoin. Po upływie ok. 15-30 min lekko 
przeschniętą masę do spoinowania należy zmyć z powierzchni wykładziny ceramicznej przy pomocy 
wilgotnych, twardych gąbek lub pacy z gąbką. Zaleca się częste moczenie i płukanie gąbek, którymi czyści się 
okładzinę z nadmiaru fugi. Płytki zmywa się dobrze wyciśniętą gąbką, dbając, aby przez cały czas była ona 
czysta. Kierunek zmywania podobnie jak nakładania masy powinien być ukośny względem układu spoin. Należy 
przy tym zwrócić uwagę aby nie doszło do wymycia górnej powierzchni spoin. Po ponownym przeschnięciu 
zaprawy, po ok. 1 godzinie, powierzchnię okładziny należy ostatecznie oczyścić wycierając wilgotną gąbką i 
polerując miękką flanelową szmatką. Za pomocą gąbki myje się okładzinę z płytek do czysta. Następnie 
wygładza powierzchnie spoiny, delikatnie wycierając ją zgodnie z linią jej przebiegu. Całość okładziny po 
wyschnięciu poleruje się za pomocą suchej, miękkiej szmatki. Aby zachować optymalne warunki wiązania 
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cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane 
powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czyścić wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie 
te zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. 
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. 
Wykonanie  posadzek – tarkett 
Przed montażem należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami producenta i ściśle ich przestrzegać. Należy 
stosować jeśli to możliwe ten sam numer partii produkcyjnej dla całej powierzchni. Zaleca się również, aby 
produkt był instalowany w/g kolejności produkcji rolek. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach 
wewnątrz budynku. Produkt powinien zaklimatyzować się przed położeniem. Używać należy klejów zalecanych 
przez producenta. Należy stosować się do instrukcji producenta kleju. 
Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać żadnego rodzaju 
markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), 
stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci. Przygotowanie podłoża oraz 
procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi standardami obowiązującymi w danym 
kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas 
przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy użyciu metody CCM. Instalatorzy 
powinni upewnić się, że stosowane produkty nadają się do użytku i spełniają zalecenia wymienione przez 
producenta. 
Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 24 
godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C. Temperatura ta powinna 
być utrzymana przez cały czas montażu. Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 12°C. Zalecana 
względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Rolki należy układać w 
przeciwnym kierunku. Należy użyć kleju w ilości 300 g/m2 i nanieść do szpatułką A1. 
Tarkett należy wyciągnąć na ściany do 10cm, tworząc ckół. 
Do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno być na min 2/3 
głębokości wykładziny. Należy odczekać 48 do 72 godzin, zanim dopuści się do jakiegokolwiek ruchu pieszych 
po nawierzchni lub przenoszenia na nią mebli. Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego 
obszaru. Pozostałe resztki kleju powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. Lekko 
zabrudzone podłogi: należy odkurzyć, zamieść, lub przetrzeć wilgotnym mopem powierzchnię, aby usunąć brud 
i kurz pozostały po budowie. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca (co nie wyłącza stosowania postanowień umowy).  
6.2. Materiały stosowane w przedmiotowej robocie budowlanej muszą być potwierdzone co do ich jakości, przez 
producenta. dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 
6.3. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
6.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
6.5. Nie należy stosować  materiałów przeterminowanych  
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest – m2 okładziny. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót. 
Z czynności odbioru końcowego Zamawiający w obecności Wykonawcy sporządzi protokół.   Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
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– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 
– wykonanie izolacji z płynnej folii 
– wykonanie fug 
10. Przepisy związane 
PN – 75/B/100121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.  

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-ISO 13006:2001- Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości  i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN IS010545-2:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej  oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na plamienie. 
PN-EN 12004:2002- Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002- Kleje do płytek Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003- Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 


