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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach robót remontowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. 
 

1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
 

1.3. Zakres Robót objętych OST 
Zakres robót obejmuje wszystkie prace wchodzące w skład robót remontowych w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Gdańsku 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami     i 

specyfikacją OST “Wymagania Ogólne”.  
 
1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  
 
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji – kosztorysu i 
przedmiaru robót wraz z opisem technicznym. 
 
1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 
upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych,  
 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.  
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
1) podstawę prawną, 
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,  
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania i 
konserwacji, 
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami podstawowymi, 
ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy 
sposób znakowania wyrobu, 
8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w 
zakresie określonym w pkt 3,  
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  
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11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportów z badań 
wyrobu, 
12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, 
publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z 
wymaganiami podstawowymi. 
 
1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego 
dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. 
 
  1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

- detale pozwalające określić lokalizację, charakter i zakres robót. 
- Opis planowanych prac 
- Przedmiary robót 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inżynierem Tablice Informacyjne 
zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą w utrzymywane przez Wykonawcę przez cały 
okres realizacji Inwestycji. 
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

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

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 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 wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca 

zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, 
Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w kontrakcie. 
Zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od 
uprawnionych instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia dróg, 
spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę 
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Inżyniera. 
 

1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca musi 
zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy 
robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z spełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 

1.5.11. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub 

częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli 
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera musi 
rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie 
wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inżyniera. 
 

1.5.12. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, 

rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które są 
związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia. np. rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401). 

2. MATERIAŁY 
    
   2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 
2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 
 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii 
(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia  sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
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wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu   
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
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materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

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

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 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 Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
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: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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Rejestr Obmiarów/Księga obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
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 z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 

 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 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 wykonywane 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 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Dot.  Roboty remontowe w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku 

 12

8.1. 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 Inżynier. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. 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 Inżynier. 
 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
10 Instrukcje eksploatacyjne. 
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W przypadku gdy według 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 według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy 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 punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 

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 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześni Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w 
1.  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 
2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959). 
2.  Rozporządzeniu 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). 
3.  Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 01.00.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
45111000-8 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych . 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich 

koniecznych do wykonania rozbiórek przy realizacji zadania inwestycyjnego. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów 
uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

a) gruz 
b) elementy stalowe  
c) pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.) 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i pozostałe 
materiały z rozbiórki należy wywieść na wysypisko. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 

· ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.) 
· ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata) 
· sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa 
· zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
· samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
· rynny do gruzu 
Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub 

samowyładowczym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wyk. robót podano w OST„Wymagania ogólne”pkt 5. 

 
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji 

Technicznej, przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do bezpośrednich 
robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez Inżyniera. 

Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej, roboty 
należy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów przewidzianych 
do ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieść je w miejsce wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie ze specyfikacją 
techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz 
zgodnie z Specyfikacją  OST - Wymagania Ogólne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien 

obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia 
Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST “Wymagania ogólne”. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę rozliczenia 
oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót rozbiórkowych stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego . 
 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
· roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe 
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· wszelkie roboty rozbiórkowe 
· oznakowanie robót 
· wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku 
· podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 
· transport materiałów na placu budowy 
· wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, 
wywóz na odległość do 15km i wyładunek. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 02.00.00 

ROBOTY MALARSKIE 
45442100-8 
 

  1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wszelkich robót malarskich . 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

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

celu wykonanie robót malarskich obiektu. 
 

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

ustaleniami zawartymi w OST „Wymagania Ogólne” oraz z poniższymi znaczeniami. 
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, zagruntowana 
lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym farbom 
lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 
suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 
kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego ), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania 

Ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Materiały do malowania wnętrz budynków  
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 
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• farby na spoiwach: 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 

2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, 
- 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. Środki gruntuj ące. 
 
2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej lub dostępnymi w 
handlu preparatami gruntującymi np. Unigrunt 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania 

Ogólne", pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 

4. TRANSPORT 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże pod malowanie stanowią 
• tynk zwykły cementowo-wapienny 
• tynk pocieniony gipsowy 
• płyta gipsowo-kartonowa, 
• tapety  
 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 

5.1.1. Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 
wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 
pyłu po starej powłoce malarskiej. 
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Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 

5.1.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.1.3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
 

5.2 Wykonanie robót malarskich 
5.2.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej O °C, 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 
20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych 

 
 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
 

5.2.2. Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 

2.1, 2.2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą 
lub aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie, 
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• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
• ślady pleśni. 
 

5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w p. 5.1. Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej 
jakości robót. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione 
w p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
 

5.4. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 
producenta i 
projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny 
występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać się ani 
obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu, 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku 
po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze  
powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
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6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne"  

pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 
protokółu kontroli i badań. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST 

„Wymagania Ogólne" pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

1.PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
2.PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
3.PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
4. PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
5.PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowane 
6.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
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7.PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
8.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
9.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 03.00.00 

PODŁOŻA I IZOLACJE POSADZEK 
45320000-6 

 
  1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wykonania podłoża i warstw izolacyjnych pod okładziny z płytek kamiennych na zewnątrz budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 

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

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania Ogólne" pkt 2. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykonania roboty zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

2.2 Woda 
Można stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.3 Zaprawy- podkłady i wylewki 
Wymagane dane techniczne dla gotowych podkładów: 
-spełnione wymagania PE-EN 13813 
-produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 
-wytrzymałość na zginanie >5 Mpa 
-wytrzymałość na ściskanie > 20 Mpa 
 
Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek: 
-spełnione wymagania PE-EN 13813 
-produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB 
-wytrzymałość na zginanie >7 Mpa 
-wytrzymałość na ściskanie > 25 Mpa 
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2.4 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych 
-mieć frakcje różnych wymiarów 
 

2.6. Emulsja gruntująca 
Emulsja jest silnie stężona, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczoną na 
podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo 
dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i 
cementowo wapiennej. 
Działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą 
urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię. 
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, 
murze, stali materiałach włóknisto cementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach 
występowania wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa 
gruntująca. 
Proponuje się użycie preparatu typu Ardex 2K lub innej o parametrach równoważnych. 

 
2.7 Masy izolacyjne 

Masa powłokowa jest wysokoplastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie zawierającą 
rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna 
na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne. 
Masa stosowana do uszczelniania stykających się z gruntem: płyt dennych, fundamentów, garaży 
podziemnych oraz jako uszczelnienie pośrednie: w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na 
wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, 
tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do 
punktowego lub powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych, płyt 
styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące. 
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej się i o 
niewielkim naporze oraz wodzie Użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie 
hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość 
przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach należy przed 
ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. 
Proponuje się użycie preparatu typu Ardex 8+9 lub innej o parametrach równoważnych. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania 

Ogólne" pkt 3. 
 

3.2 Sprzęt 
Prace można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu przy czym  Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku. Sprzęt używany przez Wykonawcę inny niż przewidziany w Dokumentacji 
Projektowej musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania Ogólne" pkt 4. 
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4.2 Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Powinny one zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania ruchu drogowego pod względem formalnym i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania 

Ogólne" Pkt 5. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania podkładów i izolacji określa opis techniczny, 
przedmiar robót i zalecenia producenta użytych wyrobów. 

 
5.2. Podkłady cementowe i betonowe 
Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z przedmiarem robót, który powinien 

określać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład 
cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej lub jako podkład związany z podłożem. 
Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia 
ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej.  
Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia 
powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład (np. w postaci warstwy wyrównawczej) powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych 
stałych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacji. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
- oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą przykładana w 
dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie na 
głębokość 1/3 – 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w 
korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu pierwszych 7 dni 
podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 
 

5.3. Zastosowanie gotowych posadzek cementowych 
Zaprawa do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu do stosowania wewnątrz 

obiektów budowlanych.  
 

Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pyły, bitumy, 
oleje). 
Oczyszczone, odkurzone podłoże należy zwilżyć wodą, a w przypadku słabego i silnie chłonącego podłoża 
zagruntować emulsją gruntującą. 
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Wykonanie: 
Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,10 do 0,12 litra wody na 1 kg suchego proszku 
i dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła kubełkowego lub w betoniarce. Zaprawę nanosić na 
przygotowane podłoże tak jak tradycyjne jastrychy cementowe. Szerokość układanego pola ok. 2m. 
Wyrównać zaprawę za pomocą łat przesuwanych po wcześniej przygotowanych prowadnicach 
oddzielających pola. Powierzchnię zatrzeć na gładko. Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. W przypadku  
gęstnienia w tym czasie, należy ją ponownie wymieszać dolewając wody. W czasie wiązania chronić przed 
zbyt szybkim wysychaniem. Po wstępnym związaniu wykonać dylatację oraz pielęgnować jak tradycyjny 
beton. 
Przechowywanie: 
Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowywania 
do 12 miesięcy. 
 

5.4. Izolacje z emulsji i mas izolacyjnych 
5.4.1. Gruntowanie podłoża 

Emulsja może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą 
pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, 
względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem 
deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w 
przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia 
wydłuża się znacznie. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od 
stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku 
objętościowym 1 : 10. 
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy 
gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 1,3kg  roztworu/m2. 
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy 
stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać 
silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C 
lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po 
workach. 
 

5.4.2. Wykonanie izolacji powłokowej 
Przygotowanie masy do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentu płynnego masy 
komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 
jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy 
ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania 
zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. 
Nanoszenie masy może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej. Masę nanosi się za pomocą 
gładkiej kielni, pacy, szpachli. 
Nakładanie uszczelnienia z masy następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. 
Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić 
warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą 
przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą 
z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. 
Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również 
pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu 
ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z 
ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować 
zacienienia. 
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem 
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną 
wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji 
rurowej. 
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą izolacyjną 
naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacją powierzchniową. 
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Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego 
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można 
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze 
warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 
punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej po-wierzchni. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania Ogólne" pkt 6. 
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem.  

6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.4. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót . 
Sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich elementów zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST oraz 
Dokumentacją Techniczną. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne"  

pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową dla wszystkich warstw posadzki izolacji są jednostki podane w przedmiarze 

robót. 
Ilość robót określa się na podstawie opisu technicznego i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 "Wymagania Ogólne" 

pkt 8. 
 
1. Odbiory izolacji przeciwwilgociowych powinny być przeprowadzone w następujących fazach robót : 
- po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacji 
Odbiór powinien obejmować : 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie ewentualnych spadków podłoża lub podkładu 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej położenia, 
- sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 
2. Odbiór podkładu powinien być przeprowadzone w następujących fazach robót : 
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach kont 
rolnych 
Odbiór powinien obejmować: 
-  sprawdzenie jakości materiałów, 
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- sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona 
wymagana, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: 
badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 
łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 
1 mm, 
- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
3. Odbiór końcowy robót posadzkowych polega na : 
- sprawdzeniu z godności robót z Projektem Budowlanym, i kosztorysem 
- sprawdzeniu jakości użytych materiałów 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego : 
·  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
·  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 
·  sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej, 
·  sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej, 
·  sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej ST-0 

„Wymagania Ogólne" pkt 9. 
Płaci się za ustaloną ilość w m2 ułożonej posadzki (przy określonej przedmiarem grubości) wraz ze 
wszystkimi jej elementami konstrukcyjnymi ( izolacje ip. ) wym. w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
2. PN-EN 13318: 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
3. PN-EN 13813: 2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały- Właściwości i 
wymagania 
4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe pełne i samogasnące. 
5.PN-86/B-01300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
6.PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
7.PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
8.PN-88/6731-08 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego. 
9.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 04.00.00 

UKŁADANIE POSADZKI Z PŁYTEK KAMIENNYCH  
45432130-4 

 
  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin schodów zewn. z płytek granitowych antypoślizgowych mrozoodpornych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

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

celu wykonanie okładzin schodów zewn. z płytek granitowych antypoślizgowych mrozoodpornych. 
 

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

i z definicjami i z definicjami podanymi w ogólnej  specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne", pkt 2. 
 

2.2 .Kompozycje klejące 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. 
Do okładzin zewnętrznych używać zapraw mrozoodpornych, elastycznych np. typu Ardurit Z 7G 

Plus lub inne o parametrach równoważnych. 
 

2.3 Płytki granitowe 
Powinny odpowiadać wymaganiom 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. Należy zastosować kolor i fakturę płytek już istniejących na obiekcie.(nawiązanie) 

 
2.4. Zaprawy do spoinowania 
Muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Każda partia 

materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. 
Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

Proponuje się spoinę elastyczną szer. 6mm np. typu Ardurit FL lub inne o parametrach 
równoważnych. 

 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Dot.  Roboty remontowe w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku 

 30

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania 
Ogólne", pkt 3. 
Do wykonywania robót należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowywania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST 

„Wymagania 
Ogólne", pkt 4 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności i rozsypaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 
Dla robót na Tarsie przed ułożeniem płytek - ukończone i odebrane przez Inspektora wszystkie warstwy 
konstrukcyjne izolacje. 
 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek  
Płytki i płyty przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 

wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. 
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po 
podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna by ć nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej 
powinna pozwolić na wykonanie posadzek w ciągu 10 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy 
ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 6-8 mm. 

Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. 
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować 

wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 

płytkami. 
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm około 4 mm, 
- powyżej 600 mm około 5-20 mm. 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne 
wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne 
powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 
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5.3. Kontrola wykonania wykładziny 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując posadzkę z projektem przez 
oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców, 
- prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 
- przyczepności, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe niż 3 
mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez 
producenta. 
 

5.4. Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych 
Konserwacja posadzek  polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi 

środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
 

6. KONTRLOA JAKO ŚCI 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia posadzek 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót są jednostki z przedmiaru robót.  Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 
także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac 
tynkowych. 

Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań; 
- jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę  i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i posadzki oraz jeżeli inwestor 
wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę  i wykonać ją ponownie. 
Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek lub wykładzin z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy klejącej, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
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- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

1.PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
2.PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
3.PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
4.PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa B III. 
5. PN-EN 176:1996 Płytki ceram. prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I. 
6. PN-EN 177:1997 Płytki ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ha. 
7. PN-EN 178:1998 Płytki ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ^ 10%. Grupa B II b. 
8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 05.00.00 

UKŁADANIE POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
45432130-4 

 
  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek z płytek ceramicznych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

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

celu wykonanie pokrycia podłóg płytkami ceramicznymi . 
 

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

i z definicjami i z definicjami podanymi w ogólnej  specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne", pkt 2. 
 

2.2 .Kompozycje klejące 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych. 
 

2.3 Płytki ceramiczne. 
Powinny odpowiadać wymaganiom 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. 
 

2.4. Zaprawy do spoinowania 
Muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Każda partia 

materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. 

Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania 

Ogólne", pkt 3. 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Dot.  Roboty remontowe w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku 

 34

Do wykonywania robót należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowywania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST 

„Wymagania 
Ogólne", pkt 4 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności i rozsypaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone: 

-   wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych 
prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 
 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych  
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni 

oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. 
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po 
podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna by ć nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej 
powinna pozwolić na wykonanie posadzek w ciągu 10 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy 
ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 6-8 mm. 

Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. 
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować 

wkładki dystansowe. 
Po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między 

płytkami. 
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm około 4 mm, 
- powyżej 600 mm około 5-20 mm. 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne 
wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne 
powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Dot.  Roboty remontowe w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku 

 35

5.3. Kontrola wykonania wykładziny 
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując posadzkę z projektem przez 
oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców, 
- prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie: 
- przyczepności, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe niż 3 
mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez 
producenta. 
 

5.4. Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych 
Konserwacja posadzek  ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub 

innymi środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
 

6. KONTRLOA JAKO ŚCI 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia posadzek 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej posadzki.  Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 
także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac 
tynkowych. 

Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań; 
- jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę  i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i posadzki oraz jeżeli inwestor 
wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę  i wykonać ją ponownie. 
Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek lub wykładzin z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy klejącej, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

1.PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
2.PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
3.PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
4.PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10%. Grupa B III. 
5. PN-EN 176:1996 Płytki ceram. prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E < 3%. Grupa B I. 
6. PN-EN 177:1997 Płytki ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ha. 
7. PN-EN 178:1998 Płytki ceram. prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E ^ 10%. Grupa B II b. 
8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 06.00.00 

UKŁADANIE POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH 
45432130-4 

 
  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek z paneli podłogowych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

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

celu wykonanie pokrycia podłóg panelami podłogowymi . 
 

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

i z definicjami i z definicjami podanymi w ogólnej  specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST „Wymagania Ogólne" 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 
2.1.1. Deski podłogowe panelowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 

 Stosować tylko panel podłogowy o parametrach dla budynków użyteczności   
            publicznej AC5 gr. 10mm,  

2.1.2. Maty wygłuszające pod panele – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 
2.1.3. Folia PE gr. 0,2 mm pod panele – wg odpowiedniej aprobaty technicznej 
2.1.4. Listwy przypodłogowe z  tworzywa lub drewniane – wg odpowiedniej 

          aprobaty technicznej 
2.1.5. Wkręty, kołki rozporowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 

 
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla 
danego rodzaju robót, np.: 

- młotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny, 
- piła rozpłatnica, 
- piła ręczna lub elektryczna, 
- wiertarka, 
- metrówka, ołówek, miara, 
- szyna dociskowa, 
- kątownica lub przymiar, 
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- łyżka dźwignia, 
- nóż uniwersalny, paca stalowa, 
- wkrętarka. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST 

„Wymagania Ogólne", pkt 4 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności i rozsypaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121). 
Posadzka z desek podłogowych panelowych  
a) posadzkę  można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 

została potwierdzona prze inspektora nadzoru. 
b) wykonanie podłóg  powinno być zgodne z projektem  określającym rodzaj paneli 
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce po- 

winna być wykonana szczelina dylatacyjna; posadzka powinna być czysta;  
d) powierzchnia podłogi powinna być równa i pozioma, dopuszczalne odchylenie posadzki od 

płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym 
miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty, 

e) nierozpakowane paczki z deskami podłogowymi  należy przechowywać 2-3 dni w 
temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w którym podłoga będzie układana, wilgotność 
pomieszczenia nie powinna przekraczać 70 %,  

f) pod panel należy ułożyć warstwę izolacji dźwiękowej z pianki PE  
g) układanie pierwszych desek należy rozpocząć wpustami do ściany, należy pamiętać o 

pozostawieniu szczeliny między płytą a ścianą i innymi elementami (ok. 15 mm), poprzez 
zastosowanie klinów dystansowych,  

h) ułożyć pierwsze trzy rzędy paneli przez całą szerokość pomieszczenia w podziale 
połówkowym (każdy następny rząd  przesunięty o połowę długości deski), 

i) kolejne deski należy dociskać szczelnie do desek już ułożonych przy pomocy  młotka i 
klocka dobijaka (gdy dopuszcza to instrukcja producenta), 

j) jeżeli powierzchnia podłogi jest szersza i dłuższa niż 8 m należy wykonać szczelinę 
dylatacyjną, którą należy przykryć profilem przejściowym,  

k) wykładziny PCV układać i kleić na przygotowanych i wyrównanych podkładach  
l) po ułożeniu desek pod ścianami założyć listwy przypodłogowe systemowe PCV lub z 

drewna naturalnego. Listwy montować zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą 
uchwytów do ścian. 

 
6. KONTRLOA JAKO ŚCI 

 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z  

         zamówieniem,  
      b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym  
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z 
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 
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     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm, 
     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej posadzki.  Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych,  
    podczas których powinna być skontrolowana  jakość wykonanych prac i ich zgodność z 
wymogami SIWZ. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory 
częściowe: 

- odbiór podłoża pod konstrukcję podłogi, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- odbiór podłogowego podkładu pod posadzkę, 
- odbiór podłogi z z desek podłogowych. 

 Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one 
obejmować sprawdzenie: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem  i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót), 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia desek; ułożenie desek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem desek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny  za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m  przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; 
prześwit  między łatą i powierzchnią  posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,  

Odbiór gotowej podłogi następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określaj spec. techn. wyk. i odbioru robót. Podłoga powinna być odebrana, 
jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

PN-62/B-10144        Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
                                  odbiorze. 
PN-EN 13318:2002   Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
EN-13329                  Podłogi z paneli laminowanych. 

    
           10.2 Odpowiednie aprobaty techniczne 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 07.00.00 

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY KASETONOWY 
45421141-4 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru związanych z montażem sufitu podwieszanego z płyt kasetonowych na ruszcie stalowym oraz 
wymiany płyt na nowe z pozostawieniem istniejącego rusztu. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie sufitów podwieszanych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122. 

 
2. MATERIAŁY 

-Akustyczne płyty sufitowe kasetonowe- parametry wg dokumentacji 
- System widocznych szyn sufitowych z zagłębieniem w stopce, obejmujący wykończone profile szyn 
nośnych i poprzeczek wyposażonych w specjalny klips ze stali narzędziowej umożliwiający szybki montaż i 
demontaż bez użycia narzędzi 
- Wzmacniane wieszaki   
-listwy przyścienne:  listwa przyścienna mocowana  

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

Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do 
użytkowych (patrz poniżej). Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem 
i wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, 
rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno używać kartonów z płytami jako 
podestów, platform lub w zastępstwie drabiny 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Sufit podwieszany powinien być instalowany przez doświadczonego montażystę zgodnie z aktualną 
instrukcją producenta. Dla zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej montaż sufitu powinien być 
zgodny z opisem zawartym w protokole badania tego sufitu. Zmiany są niedopuszczalne. Montaż powinien 
odbywać się w określonych, opisanych powyżej warunkach. Wypoziomowanie i maksymalne ugięcie nie 
powinno przekraczać 1/400 rozpiętości wieszaków. 
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Produkty o odporności 70% WW/29°C lub wyższej odpowiednie są do pomieszczeń standardowych, o 
normalnych warunkach użytkowania. Montaż należy przeprowadzić po ustąpieniu wilgoci z betonu i 
tynków. Zaleca się, aby w trakcie montażu i użytkowania wilgotność względna nie przekraczała 70% . 
Od momentu rozpoczęcia montażu sufitu należy utrzymywać zalecany poziom wilgotności i temperatury 
przez ewentualne ogrzewanie pomieszczenia. Należy stosować suche systemy grzewcze, odradza się 
stosowanie grzejników gazowych i olejowych. 
Warunki te powinny być również przestrzegane w okresie pomiędzy skończeniem realizacji a 
zagospodarowaniem budynku. Niezamieszkane pomieszczenia wykazują duże wahania temperatury w 
cyklach 24 godzinnych, które mogą powodować niedopuszczalne zmiany wymiarowe i obwisanie płyt 
sufitowych. 
Produkty o odporności 90% WW/32°C lub wyższej przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach 
naprzemiennie ogrzewanych i schładzanych. Produkty o odporności 95-99% WW/40°C lub wyższej 
przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności: jak łazienki, kuchnie i 
sale mokrych procesów technologicznych, naturalnie wentylowanych i niekontrolowanych warunkach.  
 
Przykładowy Schemat wykonania rusztu nośnego 
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Przykład montażu elementów rusztu 

 

 

 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
System sufitowy musi być instalowany zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej SST,  
katalogu konstrukcji sufitowej systemowej i zaleceniom producenta. Jakiekolwiek zmiany w 
montażu lub zastosowanie zastępczych materiałów powoduje nieważność gwarancji i może być 
przyczyną zawodności systemu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 kompletnego sufitu lub wymienionych płyt ( zgodnie z przedmiarem 
robót) 
Ilość robót określa się na podstawie projektu i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)dokumentacja techniczna, 
b)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c)ewentualne protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
e)zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii 
prostej. 
Wykonawca winien zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikających. Odbiór 
robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
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dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestora. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
-przygotowanie stanowiska pracy, 
-przygotowanie podłoża, 
-montaż sufitu zgodnie z wytycznymi producenta, 
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 
będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty podano w SIWZ, lub 
zgodnie z podanymi zasadami rozliczania i płatności za wykonane roboty określone w ofercie i w umowie. 
Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
2.Instrukcja montażu i zalecenia producenta systemu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


