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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DO PROJEKTU

REMONT PODPIWNICZENIA BUDYNKU SP47 W BIAŁYMSTOKU.

B – 00.00.00.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  S  -  00.00.00  -  Wymagania  ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
ramach:

REMONT PODPIWNICZENIA BUDYNKU SP47 W BIAŁYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów przetargowych  i  należy  je  stosować w  zlecaniu  i
wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

Nr pozycji Nazwa działu Kod CPV

B – 00.00.00. Wymagania ogólne

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0

B – 02.00.00. Roboty rozbiórkowe 45111300-1

B – 03.00.00. Roboty  malarskie 45442100-8

B – 04.00.00. Stolarka 45421000-4

B – 05.00.00. Okładziny ścienne i podłogowe 45431000-7 

1.3.2.  Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  –  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ Projekt budowlany wielobranżowy
2/ Przedmiar
3/ Kosztorys



4/ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  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 za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiały muszą być 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, wymaganiami
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.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

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. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) 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 następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych 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.

1.4.7. 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,  mogą być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń podziemnych  na  Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany – 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury

Roboty –  budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu,  remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego

Remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

Teren budowy –  przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Inżynier -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy przez  Inżyniera  w  formie  pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.



Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy  kosztorys  –  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania.

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym

Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące,
że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany wyrób,  proces  lub  usługę  są
zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności –  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  że
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniem
w trakcie realizacji robót (budowy)

Rysunki  – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu:

STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
PZJ – Program Zapewnienia Jakości
PN – Polska Norma
BN – Branżowa Norma
ZN – Zakładowa Norma
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na 3 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  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.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierająca  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do 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.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inżyniera.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 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 zmieniony bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

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.

Jeśli  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  nie  gwarantujące warunków umowy zostaną  przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

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 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 nie odpowiadające 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 Umowa oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 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
przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robót lub wyznaczenie 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 opartych  w umowie (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 wykonywanie
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 JAKOŚCI 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 Projektową,
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 kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

Robót
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
 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 kontrolno-pomiarowe
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoin,

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 nie odpowiadającymi 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 kontrole 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 wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one 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 miał 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 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 miał 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

Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami 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  przez
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, ż 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.

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, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.  1 i  które spełniają wymogi Specyfikacji
Technicznej.

1. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą 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, dokonywane 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 zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
 Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót
 Dane dotyczące  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 w Dzienniku 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.



2) Rejestr 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 się do rejestru Obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości.
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inżyniera

4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty:

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
 Protokół przekazania Terenu Budowy
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
 Protokóły odbioru Robót
 Protokóły narad i ustaleń
 Korespondencję na budowie

       5)    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  Budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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 Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany 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. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę
poprzez tę jednostkę.

7.3. 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 przezwały czas
trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru



Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
wystąpienia 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 w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów 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

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  i  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 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  lub  w
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych 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  jego  użytkowników,  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  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 badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ.
8. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokóły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń.

10. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 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 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę dla 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 Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu ,  magazynowania,  ewentualnymi kosztami

ubytków i transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 01.00.00.          ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

REMONT PODPIWNICZENIA BUDYNKU SP47 W BIAŁYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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 Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

 przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały
Nie dotyczy.
3. Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren zabezpieczyć i oznakować zgodnie z
wymogami BHP i dokumentacją techniczną.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania
Ogólne" pkt. 7.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00.00         ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

REMONT PODPIWNICZENIA BUDYNKU SP47 W BIAŁYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót

 demontaż elementów wskazanych w dokumentacji technicznej –  oprawy elektryczne -
gniazdka włączniki   ;  zawory grzybkowe  ; oznaczenia z funkcją pomieszczeń; skucia
posadzki wraz z demontażem ławek stalowych w szatniach; demontaż wykładziny PCV
w  szatniach;  demontaż  haczyków   ubraniowych  ;  demontaz  dwóch  pionów  c.o.;
demontaż  mieszalnika  wody;  rozbiórka  fragmentów ścian  pod  projektowana  stolarkę
(poszerzenia  istniejących  otworów);  demontaż  otuliny  na  fragmencie  instalacji  ;
demontaż  okładziny  drewnianej  z  obudowy  leżaków  C.O.;  demontaż  fragmentów
uszkodzonej siatki; istniejące elementy wyposażenia -podajniki ręczników papierowych-
dozowniki - szczotki itp.; istniejące miski ustępowe; istniejące umywalki, istniejąca kratka
odpływu;  istniejące  kratki  wentylacyjne;  istniejące  krany;  istniejący  pisuar;  skucie  ist.
posadzki i płytek naściennych; demontaż ist. stolarki drzwiowej 

2. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz, tynk, gruz betonowy, posadzka, płytki, stolarka drzwiowa, okładzina drewniana, siatka stalowa,
wyposażenie

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

4. Transport.
Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. Nie
należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek.

5. Wykonanie robót
Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie.  Przy  robotach  rozbiórkowych  należy  bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie  mogą w żaden sposób pogarszać komfortu  osób zamieszkałych w tych
budynkach.

6. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

7. Jednostka obmiaru
- skucie tynków – m2,
- wykucie z muru istniejących drzwi – m3,
- rozbiórka elementów betonowych – m3,
- rozebranie podłóg – m2,
- wywóz gruzu i elementów otworowych – m3.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilości po odbiorze robót.

10. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie  
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 03.00.00         ROBOTY MALARSKIE

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania  i  odbioru  okładzin  malarskich,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

REMONT PODPIWNICZENIA BUDYNKU SP47 W BIAŁYMSTOKU.

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 wg poniższego.

-zabezpieczenie folią 
-zeskrobanie i zmycie starych farb ze ścian i profili stalowych
- szpachlowanie ścian , płyt g-k
- zamaskowanie szczelin na łączeniach płyt stropowych i ściennych
- wyrównanie powierzchni ścian, płyt g-k i profili stalowych
- zagruntowanie powierzchni ścian, płyt g-k i profili stalowych
- dwukrotne malowanie przygotowanych powierzchni sufitów , zabudowy g-k (wg rysunków 
opracowania technicznego) farbą emulsyjną w kolorze białym o podwyższonej odporności na wilgoć
- dwukrotne malowanie przygotowanych powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów (wg rysunków 
opracowania technicznego) farbą emulsyjną do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM wg wzornika NCS
-  dwukrotne malowanie ścian-lamperii farbą olejną w kolorze jasnym (powtarzającym kolor z 
segmentu A) 
  do wysokości powtarzającej stan obecny
- dwukrotne malowanie przygotowanych powierzchni ścian- lamperii (wg rysunków opracowania 
technicznego) farbą olejną w kolorze jasnym (powtarzającym kolor z segmentu A)
-  dwukrotne malowanie farbą profili stalowych w kolorze jasnym szarym (powtarzającym kolor z 
segmentu A) 
-  dwukrotne malowanie farbą odporną na podwyższoną temperaturę grzejników i leżaków c.o. 
 w kolorze powtarzającym kolor lamperii
-  malowanie farbą odporną na ścieranie biegów schodów i obszarów uwagi, klatek schodowych 
  w sposób kontrastowy, zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 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.
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim 

powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.
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 rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną łąkową, terpentyną itp.).

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina 
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia, 
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 tp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w potaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą.

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

2. Materiały

2.1.   Materiały do malowania pomieszczenia  

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,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane  
  styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- 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,
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane  
  styrenowane, 
   które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998.
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Środki gruntujące.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o 

ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,



- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

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

4.  Transport.
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie 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 nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
.

5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże pod malowanie stanowić mogą:

• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia,

• beton,
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,
• drewno,
• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),
• płyta gipsowo-kartonowa,
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
 • elementy metalowe.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. 

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.

Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek  zaprawy 

wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek

związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne   

elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 

antykorozyjną.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą



cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty

teczniczne.

5.1.3. 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 byćzabezpieczone 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.
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, 

mieć wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej 
farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką 
posiadającą aprobatę techniczną.

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych 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.

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 
4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, 
rdzy i plam tłuszczu.

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 
terminach:

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków,
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania  - betonu.
Kontrolę  podłoży  należy  przeprowadzić  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku:
•  murów  ceglanych  i  kamiennych  -  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  dokładność
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie
spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru,
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych,
•  tynków  zwykłych  i  pocienionych  -  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie
elementów metalowych, wilgotności,
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i
uzupełnienia,
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd
i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz za-
bezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych - czystość powierzchni.
Kontrolę dokładności  wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie
PN-B-10100.-1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym.



Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni
suchą, czystą ręką. 
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność
metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu
do Dziennika Budowy.

1. 5.3. Przygotowanie podłoży  
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności.
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robót malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich
          Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz 
  budynku),
- 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).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
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 przeznaczonych do  malowania

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

l Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.

5.4.2. 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,
• 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.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
  centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia
  urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
  (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
  okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw  
  sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
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.

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich
5.5.1. 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.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na
    sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się
    spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast
    chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i  
    połysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe
prześwity podłoża.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych  
rozcieńczalnych wodą
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą po-
winny spełniać wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. 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.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 
   projektem technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i  
    zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6.  Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich

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.

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.

6.3. Ocena jakości powłok 

malarskich
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. 

7.Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. P[kt.6 dały wynik pozytywny

9. Podstawa płatności
Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje:

 roboty przygotowawcze
 zakup i dostawę materiałów
 wykonanie malowania
 ustawienie i rozebranie rusztowań
 testy i pomiery zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy związane.

PN-B-10020:168     Roboty Muro we z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991                   Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-IS02409.-1999               Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do

 podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
PN-C-81607:1998                   Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

 i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002                   Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002                   Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998                   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002                 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 04.00.00  STOLARKA

1.       Wstęp

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej wykonania i odbioru
montażu  stolarki  drzwiowej  i  okiennej,  który  zostanie  wykonany w ramach zadania  inwestycyjnego pod
nazwą:

REMONT PODPIWNICZENIA BUDYNKU SP47 W BIAŁYMSTOKU.

2. Materiały

2.1.Informacja ogólna

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie  , jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 Atest
 Certyfikat
 Aprobatę techniczną ITB
 Certyfikat zapewnienia

2.2.Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów – na placu budowy

1.Wymagania ogólne

1)  przy  rozmieszczaniu  magazynów  i  składowisk  na  placu  budowy  należy  kierować  się  następującymi
zasadami:

a)  Materiały, elementy i wyroby należy w marę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości
miejsca ich wbudowania lub użycia do produkcji; zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały
się przy drogach kołowych w  obrębie placu budowy

b)  elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu
przyobiektowym, jeśli  nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych

2)  dostarczenie   materiałów przeznaczonych  do  robót  budowlanych  na  plac  budowy  powinno  nastąpić
dopiero  po  odpowiednim  przygotowaniu  składowisk  na  otwartym  powietrzu,  lub  zapewnieniu  pokrycia
dachem, a w razie gdy to jest konieczne ze względu na charakter materiałów , po wykonaniu magazynów
zamkniętych, zabezpieczających materiały  od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających
utrzymanie stałej temperatury

3) składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających  zalewaniu przez wodę
oraz w miarę możliwości na gruntach przepuszczalnych

4) podłoże w wiatach i magazynach powinno być utwardzone

5) teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

6)składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania Materiały powinny być składowane w
sposób zapobiegający ich zawaleniu się lub obsuwaniu.

7) zabronione jest:
 składowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych,  sprzętu  mechanicznego  oraz  sprzętu

pomocniczego pod liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odległości bliższej, licząc w poziomie
od skrajnych przewodów niż:

 2,0 m dla linii NN



 5,0 m dla linii WN do 15 kV
 10,0 m dla linii WN do 50 kV
 15,0 m dla linii WN powyżej 50 kV

 jeżeli do-  za- i wyładunku stosowane są urządzenia mechaniczne, zachowanie odległości j/wyżej
odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń oraz
ładunku transportowanego tymi urządzeniami

2.3..Magazyny przeznaczone do składowania materiałów, elementów i  wyrobów

1)Magazyny niestałe na placu budowy (zamknięte lub częściowo osłonięte) powinny być przygotowane w
ramach planu zagospodarowania placu budowy.
Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać z:

a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawców oraz zadań, jakie magazyn ma spełniać
b) harmonogramu realizacji budowy i wynikającego z niego harmonogramu dostaw materiałowych
c) minimalnych warunków składowania,  jakie powinny być zapewnione dla zachowania właściwości

technicznych
d) wymaganego   zabezpieczenia magazynów przed pożarem, kradzieżą i wymogów w zakresie bhp
e) ewentualnych  możliwości  częściowego  wykorzystania  obiektów  inwestora  lub  wznoszonych

obiektów do celów składowania materiałów przez wykonawcę robót
f) przewidywanych metod wykonywania robót
g) planu  pracy  maszyn  i  sprzętu  budowlanego,  na  podstawie  którego  powinno  być  określone

zapotrzebowanie  na materiały pędne i inne związane  z ich eksploatacją

2) Magazyny na placu budowy powinny być budowane wg projektów typowych z elementów rozbieralnych, a
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie – nietypowych lub odpadów produkcyjnych (pochodzących z
demontażu lub rozbiórki starych obiektów)

3)Magazyn powinien znajdować się w miarę możliwości w miejscu, które ma dogodne połączenie z drogami
komunikacyjnymi.

3.Sprzęt – brak specjalnych wymagań

4.Transport:   transport   kołowy,  bez szczególnych wymagań,  stosowny do technologii  wykonania  robót
niezbędny dla wywiezienia gruzu i złomu z placu budowy.

5.Wykonanie robót

5.1. Demontaż stolarki drzwiowej wskazanej w dokumentacji technicznej
Stolarkę  drzwiową  należy  zdemontować.  Demontaż  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przedłożonym
harmonogramem robót, uwzględniającym  fakt, że prace wykonywane są w obiektach czynnych.
Przed przystąpieniem do demontażu należy szczegółowo sprawdzić każde drzwi , czy nie ma na danym
elemencie zawieszonych lub zaczepionych przewodów elektrycznych, a następnie przystąpić do demontażu.

Osadzenie drzwi wewnętrznych:
Właściwości:
a) Drzwi stalowe z ościeżnicą, samozamykaczem i podcięciem : Szt 4
b) Drzwi stalowe z ościeżnicą, samozamykaczem : Szt 7

5.1.2. tolerancje wymiarowe w wyrobach stolarskich
a) dopuszczalne odchyłki od wymiarów stolarki dostarczonej na budowę nie powinny być większe

niż:
     wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub krosna +/- 5 mm
     ościeżnica lub krosno:

 do 1 m – 1 mm
 powyżej 1 m – 2 mm

     różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona  
          w  świetle:

 do 1 m – 1 mm
 powyżej 1 m – 2 mm

      skrzydło we wrębie:
 szerokość do 1 m -  0 tolerancji
 powyżej 1 m – 0 tolerancji



 wysokość powyżej 1 m 0 tolerancji
 różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o wymiarach:

 do 1 m – 2 mm
 1 do 2 m – 3 mm
 powyżej 2 m -  3 mm

 przekroje elementów:
 szerokość do 50 mm – 3 mm
 powyżej 50 mm - +/- 2 mm
 grubość do 40 mm - +/- 1 mm
 powyżej 40 mm  - +/- 1 mm

5.2.Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

5.2.1.Wbudowywanie stolarki budowlanej
5.2.1.1. Przygotowanie ościeży
Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentów. Prawidłowy montaż stolarki  budowlanej jest
jednym  z  najważniejszych  czynników  wpływających  na  długotrwałe,  bezproblemowe  oraz  przyjemne
użytkowanie.  Montaż  przeprowadzony  niezgodnie  z  prawidłami  sztuki  budowlanej  może  prowadzić  do
wypaczenia elementów konstrukcyjnych. Potrzebne materiały pomocnicze do montażu stolarki. Producent
zaleca osadzenie ościeżnic w ościeżu. Wzrokowa kontrola położenia trzpieni zawiasów jest niezbędna 

a) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni , do
których  ma  przylegać  ościeżnica,  w  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, należy naprawić i oczyścić.

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

a) Po zdjęciu skrzydeł i  zamocowaniu kotew montażowych, ościeżnicę bez skrzydeł wstawia się w
otwór w murze i unieruchamia za pomocą drewnianych rozpór i klinów. Następną czynnością jest
unieruchomienie ościeżnicy za pomocą drewnianych klinów. Klinowania dokonujemy w obszarze
naroży ościeżnicy. Po ustawieniu ościeżnicy w otworze należy sprawdzić:
 - pion i poziom ościeżnicy
-  zmierzyć długość przekątnych ościeżnicy
- usytuowanie ościeżnicy w stosunku do lica ściany. 
Należy pamiętać, że maksymalne odchyłki mogą wynosić: 
- od pionu i poziomu max. 1 mm na długości 1 m, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości
- w przypadku przekątnych max. 3 mm
- przy usytuowaniu w stosunku do lica ściany max. 5 mm. 
Jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione mocujemy ościeżnicę w otworze. Należy zwrócić
uwagę na  mocne i  właściwe  przykręcenie  kotew do  muru.  Następnie  należy  założyć  skrzydło  i
sprawdzić poprawność jego działania. Może zajść potrzeba jego regulacji. 

b) Piankowanie.  Kolejna  czynnością  jest  wypełnienie  luzu  bocznego  pianą  montażową.  Należy
stosować się ściśle do zaleceń producenta pianki.  Zaleca się stosowanie niskorozprężnych pian
montażowych oraz odpowiednie ich dobranie w zależności od pory roku (letnia lub zimowa pianka).
Przed piankowaniem należy wcześniej zwilżyć wodą ościeżnicę i ościeże, co w decydujący sposób
poprawi  przyczepność piany uszczelniającej  i  właściwe jej  pęcznienie.  Odpowiednie  wypełnienie
luzu między ościeżnicą a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza,  izolacyjność
cieplną  i  akustyczną  na  poziomie  zbliżonym  do  okien,  a  izolacyjny  materiał  wypełniający  jest
zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną. Po wykonaniu montażu przez ok. 12
godzin zabrania się jakiejkolwiek ingerencji przy stolarce. Gdy pianka montażowa stężeje, należy
usunąć  kliny  i  wypełnić  luki  pianką.  Zamontować  zawiasy  dokręcając  je  kluczem  imbusowym,
zawiesić skrzydło drzwiowe, uzbroić w klamkę, szyldy i zamek z wkładką patentową.

c) W razie potrzeby dokonać regulacji po czym zaślepić otwory plastikowymi korkami w odpowiednim
kolorze. Po sprawdzeniu działania drzwi usunąć w razie potrzeby wkładkęz tworzywa w zaczepie
zamka i zamontować kieszeń zamka. Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i
tynkarskie ościeży w sposób zapewniający ciągłośći jednolitość faktury powierzchni ściany. 

Zalecenie:

Przed wykonaniem stolarki drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić jej wymiary w naturze.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.Kontrola jakości robót musi być wykonywana przez Inżyniera  i dotyczyć powinna ustalonego zakresu robót
z częstotliwością zapewniającą wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową
2.Wyniki  przeprowadzonych kontroli  w obecności  Kierownika Budowy będą każdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy
5.Do „Kontroli jakości robót” mają zastosowanie zasady ujęte w pkt. 6 Specyfikacji Wykonania i  Odbioru
Robót nr.S-00.00.00.

7. OBMIAR ROBÓT

 Obmiaru  robót  dokonuje  się  zgodnie  z   określeniem  zasad  wymienionych  w  pk.V  „Wykonanie  robót
budowlanych”

7.1. Stolarka budowlana
Drzwi  należy  liczyć  w  świetle  ościeżnic  w  metrach  kwadratowych,  a  w  braku  ościeżnic  –  w   świetle
zakrywanych otworów

a) Dla robót tynkarskich dla których ustalona jest jednostka w m - długość oblicza się z dokładnością do
0,5 m, natomiast  dla robót dla których jest  ustalona jednostka przedmiaru w m2 – powierzchnię
oblicza się w m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Prace związane z  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej podlegają:
a) Odbiorom częściowym poszczególnych faz wykonywania robót
b) Odbiorowi końcowemu

Odbiory: częściowe i końcowy   dokonane będą na podstawie pkt. V.2 niniejszej specyfikacji oraz kryteriów
odbioru,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.8  Ogólnej  Specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych nr.S-00.00.00.

8.4.2.. Badanie przy odbiorze robót:
1. wymagane badania
Do oceny wartości  technicznej  danego elementu ślusarsko – kowalskiego powinny być przedłożone
wyniki badań:

 materiałów użytych do wykonania wyrobu
 gotowego wyrobu
 prawidłowości osadzenia i zamocowania

2. badanie materiałów
a) badanie  materiałów   zastosowanych  do  wykonania  elementów  należy  przeprowadzić

pośrednio  na  podstawie  załączonych  „zaświadczeń  o  jakości”  wystawionych  przez
producenta  oraz  zaświadczeń  wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementu,  stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami.

b) W  przypadku  gdy  producent  elementów  przeprowadził  badania  jakości  materiałów  we
własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej.

3. badanie gotowych elementów
a) badanie elementów powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:

 wymiarów
 wykończenia powierzchni
 zabezpieczenia antykorozyjnego
 rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania
 połączeń konstrukcyjnych
 prawidłowego działanie części ruchomych

            Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów
b) elementów skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy

ślusarsko – kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
c) Sprawdzenie powinno dotyczyć:

 Wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką i szczelinomierzem
 Wykończenia  powierzchni   -  za  pomocą  liniału  metalowego  mierniczego  i

szczelinomierza
 Zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i

jej szczelności;  powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia
lub pęknięć



 Rodzajów, liczby i wielkości okuć – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz
ich  zamocowania  i  działania  przez  oględziny  i  skontrolowanie  ruchu  elementów
ruchomych

 Połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i
wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia  do stosowania.

Z przeprowadzonych  sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w której powinna
być podana ocena jakości wykonanego elementu.

    8.4.3.Badanie jakości wbudowania
a) Do odbioru powinna być dołączona dokumentacja powykonawcza  danego rodzaju robót, wyniki

sprawdzeń oraz dziennik robót.
b) Przed  przystąpieniem  do  badań  należy  sprawdzić  zgodność  sposobu  wbudowania  z

dokumentacją techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robót
c) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

 Stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania
 Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
 Uszczelnienie  powierzchni  między  ościeżami  i  wbudowanym  elementem  pod

względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wymiany  1m2 wykonania wymiany stolarki drzwiowej obejmuje:

 Roboty przygotowawcze
 Zakup i dostawę materiałów
 Demontaż stolarki drzwiowej
 Wykonanie i transport gotowej stolarki drzwiowej
 Montaż stolarki drzwiowej
 Testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – normy i akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)

2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz. 1263)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75 poz.690.

4. Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676

PN-77/B-02011                      Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia  
                                               wiatrem
PN-87/B-02151/03                 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  
                                              pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna
                                              przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
                                              elementów budowlanych. Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999            Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w 
                                              budynkach  i izolacyjności  akustycznej elementów 
                                              budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności
                                             od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
PN-EN ISO 717-1:1999        Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej  w budynkach
                                             i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.
                                             Izolacyjność  od dźwięków powietrznych.
PN-B-03156:1997                Konstrukcje drewniane .Metody badań. Nośność  złączy
                                             klejonych
PN-B-05000:1996                Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-10085:1988                Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
                                             drewnopochodnych  i z tworzyw sztucznych.  
                                             Wymagania i badania.
PN-B-110087:1996              Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania
                                             i badania
PN-84/D-04150                    Drewno. Oznaczanie wilgotności.



PN-75/D-96000                    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 204                           Klasyfikacja klejów do łączenia drewna i materiałów
                                             Drewnopochodnych w nienośnych elementach 
                                             konstrukcyjnych.
PN-EN 205                           Metody badań klejów do drewna przeznaczonych do
                                             Zastosowań niekonstrukcyjnych. Określanie 
                                             wytrzymałości   spoiny klejowej na ścianie w  
                                             połączeniach zakładkowych
PN-EN 573-3:1998               Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje
                                             Wyrobów przerobionych plastycznie. Skład chemiczny.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-ł0285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-58/B-30177  Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN.-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne  
PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 
kubkami wypływowymi (lepkość umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki 'aklimatyzacji powłok do badań
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok    < .
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności. powłok lakierowych
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz
na oznaczanie nasiąkliwości
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie       

za pomocą aparatu Du Ponta
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez  

zginanie -
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok .
PN-80/C-81531 Wyroby  lakierowe.  Określanie  przyczepności  powłok  do  ,podłoża  oraz  przyczep-
ności międzywarstwowej
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolności krycia
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania, wydajności i zużycia
PN'-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych
PN-75/C-83001 Aceton techniczny
PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji                             
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów
PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)
PN-70/H-97051 Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i  żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-82/6016-06 Ałun glinowo-potasowy techniczny
BN-79/6047-15 Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych. Metody badań
BN-69/6112-01 Szpachlówka ftalowa pod wyroby nitro
BN-73/9-112-04 Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania
BN-73/6112-07 Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała
BN-74/6112-I7 Szpachlówka poliwinylowa ogólnego stosowania biała 
BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna JP-60
BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogólnego stosowania  
BN-75/6113-16 Farba  chlorokauczukowa  do  gruntowania  przeciwrdzewna   chromianowa
czerwona tlenkowa
BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego
BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na



BN-64/6115-12 .  Emalie olejne podłogowe
BN-74/6115-16 Emalie poliwinylowe ogólnego stosowania 
PN-83/H-97006 Ochrona  przed  korozją.  Elektrolityczne  powłoki  niklowe,  niklowo-chromowe  i
miedziowo-niklowo – chromowe na stali
PN-82/H-07008 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki kadmowe
PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów
PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości
PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nie tolerowanych
PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 05.00.00         OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania  i  odbioru okładzin  ściennych i  podłogowych,  które  zostaną wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwą:

REMONT PODPIWNICZENIA BUDYNKU SP47 W BIAŁYMSTOKU.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem będącym podstawą  do  udzielenie  zamówienia  i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre  ś  lenia podstawowe  
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka  –  wierzchnia  warstwa  stropu  stanowiąca  wykończenie  jego  powierzchni  podłoże  –  element
konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład  betonowy  –  wykonany  z  betonu  ,  o  określonej  grubości,  wytrzymałości  i  suchości,  na  którym
wykonuje się posadzkę żywiczną wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robót obj  ę  tych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- posadzek z płyt gresowych
- płytek naściennych (wg rysunków opracowania technicznego) 

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

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. „Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
- Płytki gresowe
- Płytki ścienne
- Klej do płytek,
- Zaprawa spoinująca.

3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

3.2. Sprz  ę  t do wykonywania okładzin i wykładzin  
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania 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,
- poziomice
- wkładki dystansowe,



- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
- młotek (500 g),
- przyrząd montażowy,
- miara drewniana lub zwijana,
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
- kliny drewniane,
- klocek do dobijania desek.
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.

4. Transport

4.1. Wymagania ogólne
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2. Pakowanie i magazynowanie
- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek.
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
- Wysokość składowania do 1,8 m.
- Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli.
- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
- Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
- Wysokość składowania do 1,8 m.
4.3. Transport materiałów
- Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
- Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące
wyrobów łatwo tłukących.

5. Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład powinien być  wykonany zgodnie  z projektem,  który  określa wymaganą  wytrzymałość  i  grubość
podkładu  oraz  rozstaw  szczelin  dylatacyjnych.  Podłoże,  na  którym  wykonuje  się  podkład  z  warstwy
wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Temperatura powietrza
przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–
7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona
do  ilości  niezbędnej,  ilość  cementu  nie  powinna  być  większa  niż 400  kg/m3.  Powierzchnia  podkładu
sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna  wykazywać  większych
prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej)
nie  powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na  całej  długości  lub  szerokości  pomieszczenia.  W  ciągu
pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany  w  stanie  wilgotnym,  np.  przez  pokrycie  folią
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.2. Posadzki z płytek
Zalecenia ogólne:
-  Temperatura powietrza w czasie  układania  płytek powinna wynosić,  co najmniej  +5ºC i  nie więcej  niż
+25ºC. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie
wiązania i twardnienia zaprawy.
-  Materiały  użyte  do  wykonania  posadzki  powinny  znajdować  się  w  pomieszczeniach  o  wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
-  Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach  mokrych  należy
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może
zawierać pustych miejsc.
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.



Przygotowanie podłoża:
-  Z powierzchni betonowej należy usunąć  wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również  zabrudzenia
pochodzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające  przyczepność  warstwy  malarskie,  piaszczące  i
łuszczące się warstwy zaprawy.
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza
niż 0,5 MPa.
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
-  Posadzki z płytek układać  na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do
układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
-  Roboty  posadzkowe  rozpocząć  od  ułożenia  spoziomowanych  płytek  –  reperów,  których  powierzchnia
wyznacza  położenie  płaszczyzny  posadzki.  Następnie  ułożyć  w  odstępach  będących  wielokrotnością
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się  łatą  opieraną na płytkach – reperach.
Prawidłowość  płaszczyzn układanych pól kontroluje się  łatą  przykładaną  do pasów kierunkowych. Spoiny
wypełnia się zaprawą do spoinowania.
- Płytki gresowe ułożyć w przestrzeni cokołu przypodłogowego (wg rysunków dokumentacji technicznej)
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola jakości robót

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz zakres badań  powinny być  zgodne normami.  Dostarczone na plac budowy materiały
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik
budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i
wyroby  mają  zaświadczenia  o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny
być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania  okładzin  i  posadzek  z  płytek  gresowych  i  terazzo  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  zmianami  w  dokumentacji  powykonawczej  (przez  oględziny  i
pomiary)
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
-  odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
-  odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm na całej dł.
łaty),
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
- płaszczyzny poziomej lub spadków,
-  nierówności  powierzchni mierzonych jako prześwity  między łatą  dł.  2 m a posadzką  (nie powinny być
większe niż 3 mm na całej długości łaty),
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm
na długości łaty 2 m i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).
- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.



Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2].

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  dały pozytywny wynik.  Jeżeli
chociaż jeden  wynik  badania  będzie  niepozytywny,  okładzina  z  płytek  ceramicznych  nie  powinna  być
odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli
inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
8.2. Odbiór podło  ż  y  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych
Odbiór  gotowych okładzin  następuje  po stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego
przedmiot  określa  dokumentacja  projektowa a także dokumentacja  powykonawcza,  w której  podane są
uzgodnione  zmiany dokonane podczas prac.  Zgodność  wykonania  okładzin  stwierdza się  na podstawie
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostałych  punktach.  Okładziny  powinny  być  odebrane,  jeśli  wszystkie  wyniki  badań  kontrolnych  są
pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- przyczepności do podłoża
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
- szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płyt gresowych obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłogi,
- wykonanie posadzki z płyt gresowych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. Przepisy Związane
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.


	Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu:

