
Samorządowa Szkoła Podstawowa  Gościcino  zam publ nr SSP-G.271.01.2012    

 

 1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
do zadania pn :‘’prace remontowe dla potrzeb budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej 

w Gościcinie, ul. Wejherowska 22’’ 
1 

1.1. PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

GOŚCICINIE. 

Dane ogólne 
1.1. Dane ewidencyjne opracowania 

  Inwestor – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie 
84 – 241 Gościcino 
Ul. Wejherowska 22 

 Obiekt – Budynek szkolny 

 Adres obiektu 
84 – 241 Gościcino 
Ul. Wejherowska 22 

  Opracowanie – zakres robót remontowych 

  Branża – budowlana z częścią elektryczną i sanitarną  

  Stadium – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
1.2. Podstawy opracowania 
a) Wytyczne inwestorskie 
b) Polskie Normy i przepisy budowlane 
c) Inwentaryzacja obiektu fotograficzna 
2.1. Przedmiot zadania (inwestycji) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych ...pn: 

Zadanie pn : Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  dla potrzeb kompleksu budynków 

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22  w branży  : 

a. ogólnobudowlanej 

b. elektrycznej  

c. sanitarnej 
 
 

 
454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

453 300 00-9 Roboty posadzkowe  

454 31 000-7 Kładzenie płytek 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.  

453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej  

451 11 300-1 Roboty rozbiórkowe  

452 623 21-7 Wyrównywanie podłóg  

452 324 60 – 4 Roboty sanitarne 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

39.14.13.00 Szafy  

 
 
 
 
Data opracowania   czerwiec 2012  
Sporz. Danuta Czoska  
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Wykaz pomieszczeń :  

1. -Sala lekcyjna nr 3 

 

2. -Sala lekcyjna nr 4 
 

3. -Sala  lekcyjna nr 5 
 

4. -Sala  lekcyjna nr 6  
 

5. -Sala  lekcyjna nr 8 
 

6. -Sala lekcyjna nr 21 
 

7. sala nr 022 
 

8. -Sala  nr 28 Gabinet Dentystyczny 
 

9. -Pomieszczenie świetlicy nr 29 
 

10. -Sala nr 108 
 

11. -Pomieszczenie gospodarcze 
 

12. -Pomieszczenie magazynu 
 

13. -Klatka schodowa przy zejściu do szatni 
 

14. -Zabudowa schowka pod schodami 

15. -Pomieszczenie nr 011 (WC ) i pom 012 
 

16. -szatnia 
 

17. -Klatka schodowa –wyjście z szatni na holl parteru 
 

18. -Klatka schodowa przy kl “O’’ 
 

19. -Zabudowa schowka pod schodami  
 

20. dostawa  i ustawienie szafek szatniowych typu ‘L’’ malowanych w kolorystyce pastelowej ( kolor do ustalenia z 
Inwestorem    424 szt  

W tym : 
 
branża budowlana w zakresie  

 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 
 likwidacja pęknięć ścian i sufitów, 
 rozebranie ścianek działowych z cegły na zaprawie cem wap 
 uszczelnienie styków ościeżnic z murami , 
 odbicie tynków z zaprawy cem wap  
 zeskrobanie i zmycie starej farby – sufity, 
 zeskrobanie  i zmycie starej farby – ściany, 
 odgrzybienie ścian ceglanych  
 wykucie podokienników betonowych- lastrico 
 wykucie ościeżnic drzwiowych 
 rozebranie wykładziny ściennej 
 wykucia, przebicia związane z robotami remontowymi  
 osadzenie nadproży drzwiowych  
 osadzenie kratek wentylacyjnych  
 tynki cem wapienne kat III 
 osadzenie stolarki drzwiowej  wzmocnionej  pełnej  (np. typu PORTA POL- SKONE 

itp.) lub równoważne  
 osadzenie stolarki drzwiowej  wzmocnionej  szklonej szybami bezpiecznymi  

matowymi  (np. typu PORTA POL- SKONE itp.)  lub równoważne  pom nr 
3,4,5,6,21,108,103,022,011 
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 osadzenie stolarki drzwiowej  szklonej szybami bezpiecznymi np. typu PORTA 
POL- SKONE itp.)  lub równoważne   pom swietlicy  

 montaż bramy garażowej wraz z nadprożem  
 obudowa elementów  kontr.- słupy, piony itp.  płytami katronowo gipsowymi 

wodoodpornymi 
 ścianki z płyt pianobetonowych lub gazobetonowych grub 12 cm  
 montaż stolarki okiennej z profili  PCV szklona szybami zesp   termofloat  prof. min 

4 komorowy  
 wymiana podokienników z blachy ocynk powlekanej  szer p 25 cm  
 licowanie ścian płytkami glazurowymi  na uprzednio przygotowanym podłożu  

metodą kombinowaną  z uwzględnieniem dekorów   na zaprawie klejowej  
 naprawa powierzchni ścian poprzez wykucie zniszczonych elementów i wstawienie 

nowych z cegły  pełnej  
 gruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym jednokrotnie, 
 gładzie z gipsu szpachlowego sufitów  - dwuwarstwowo , 
 gładzie z gipsu szpachlowego  na ścianach  - dwuwarstwowo, 
 malowanie farba emulsyjna sufitów i ścian w kolorach jasnych – dwukrotnie, 
 malowanie farbą olejną   grzejników , rur i innych elementów metalowych ,  
 malowanie farba olejna elementów obudowy grzejników   
 rozebranie posadzek z wykładzin 
 rozebranie posadzek z płytek i masy lastrico 
 likwidacja pęknięć w podłożu posadzek  
 wykonanie warstw wyrównawczych z zapraw  
 gruntowanie podłoża posadzek środkiem gruntującym 
 ułożenie wykładziny podłogowej   homogenicznej grub min 2 mm  z wywinięciem 

cokołów na wys. 10 cm na ścianę 
 zgrzewanie wykładzin podłogowych  
 ułożenie posadzek podłogowych z płytek  z kamieni sztucznych metoda 

kombinowana na zaprawach klejowych  
 zabezpieczenie podłóg folią 
 mycie powierzchni posadzek ,schodów ,stopni, podstopni i innych elementów  
 prace porządkowe 
 wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja  

Uwaga  

Do powierzchni posadzek należy dodać cokoły z wykładzin PCV  wywinięte na ściane  

. 10 cm  wraz z przygotowanem podłoża  
 
branża  elektryczna w zakresie 

 
 wymiana instalacji oświetleniowej z wymianą przewodów, i opraw  oświetleniowych na 

oprawy  rastrowe  2 x 40 W  itp.  
 wymiana instalacji gniazd wtykowych, puszek, przełączników  
 przebicia, wykucia bruzd, tynkowanie bruzd po przeprowadzeniu  inst. elektr. 
 sprawdzenie instalacji  
 demontaż tablic bezpiecznikowych 
 montaż listew  elektroinstalacyjnych naściennych przypodłogowych 
 ułożenie rur winidurowych   
 wykonanie przecisków instalacyjnych p/t 
 wykonanie instalacji zasilającej komputery i sieć logiczna w systemie natynkowym w 

korytkach  dwudzielnych    
 wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja 
 pomiary instalacji wraz z szkicami graficznymi  
 

Branża sanitarna  w zakresie  
 Roboty remontowe  wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych : 

1. wymiany urządzeń :muszla typu Kompakt, bateria umywalkowa, bateria prysznicowa 
zawory czerpalny  wraz z wykonaniem nowych podejść itp. 

2. wykonania  nowych podejść do urządzeń dopływowych i odpływowych (baterii, 
umywalki,, zaworu czerpalnego, itp.) 

3. montaż postumentów pod umywalki ( półnoga )  
4. wymiana pionu   kanalizacyjnego z rur żeliwnych na PCV 

5. wymiany rur   - instalacji sanitarnej związanej z pracami objętymi zamówieniem   
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6. Rozbiórki starych podejść z rur żeliwnych, ocynk  itp. 

7. wykucia, przebicia, zamurowania itp. związane z pracami sanitarnymi  
8. wymiana kratek ściekowych  
9. montażu zaworów odcinających i regulujących 
10. wymiana grzejników radiatorowych na grzejniki panelowe dwupłytowe wraz z 

zaworami odcinającymi, zaworami termostatycznymi i podejściami  w pom WC 
11. zład i napełnienie wody 
12. wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacja 
13. próby i badania  
14. montaż wyposażenia (dozownik na płyny/mydło) 
15. przesunięcie grzejnika w pomieszczeniu szatni  ( z ściany wew. Na ściane 

podokienna wraz z robotami towarzyszącymi – zład i napełnienie wody,,demontaż 
grzejnika, montaż grzejnika wraz z zaworem odcinającym i termostatycznym  

roboty zewnętrzne – chodnik  
Ułożenie nawierzchni  z kostki brukowej grub 6 cm  na podsypce cem piaskowej  wraz z 

robotami towarzyszącymi  + obramowanie chodnika z  obrzeży trawnikowych  20/6 
 
 
wyposażenie szatni przyziemie  : 

szafki ubraniowe  dla dzieci klas 1-6  wyposażone w wieszaki do ubrań, zamek patentowy, 
malowane  w kolorystyce pastelowej   424 szt   

 
szafa - przedział w kształcie "L’’80 -40   
 wymiary  (W x S x G) 1800 x 800 x 490/  1800 x 400 x 490 
 
Szafa ma posiadać : drążki ubraniowe, haczyki dwuramienne, otwory wentylacyjne, zamki krzywkowe 
wyposażone w zasłony antykurzowe, nogi szafy z blachy powlekanej elektrolitycznie ( wysokość nóg-100 mm ), 
z stopkami plastykowymi, regulowanymi ( zakres regulacji ok. 12 mm ). Dzrzwi osadzone na zawiasach 
zewnętrznych umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 180 stopni, wyprofilowane z jednego kawałka blachy, 
nie dzielone, odpowiednio wzmocnione profilami. Szafa powinna być wykonana wg norm: PN-90/F-0610/05, 
PN-90/F06009, posiadająca atest higieniczny. Wymagany jest również atest higieniczny na farby i klasyfikacja 
w zakresie reakcji na ogień na stosowane farby A2-s2, d0. 

 
Dodatkowo  do wyceny należy uwzględnić: 
1.  obudowę ażurowa  grzejników z  tarcicy  lakierowanej  dwukrotnie    
2. wyposażenie  pomieszczeń sanitarnych  w: uchwyty do papieru toaletowego, szczotki WC) 
3. lustra z fazą szer. 1 cm  do POM. WC ( lustra osadzone w ścianach z płytek glazurowych )  
4. deski bortnicowe  do sal dydaktycznych  
5. montaż zaworu czerpalnego  szt. 1 ( w pom. WC do poboru wody dla celów  porządkowych ) 
6. wymianę grzejników radiatorowych na grzejniki panelowe  dwupłytowe   wyzn. pomieszczeń   wraz z 

zaworami odcinającymi, zaworami  termostatycznymi i  podejściami   
7. Ponadto do wyceny należy  uwzględnić rozebranie ścianki działowej w pom 011  oraz postawienie 

ścianki  nowej – przesunięcie o ok. o,50 m + osadzenie  rolety zwijanej   w pom gospodarczym 
przy pom przyległym  do pom. 011 

Szczegółowy zakres  zawarty jest w : 
 

a) opisie przedmiotu zamówienia, 

b) przedmiarze prac  

c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Dodatkowe uwagi: 
Informacje dodatkowe  do przedmiotu zadania  
 

1. rodzaj   Oświetlenia sufitowego: wg wykazu jn :j  
 oprawa rastrowa n/t 2X 40 W z odbłyśnikiem metalizowanym  zapewniającym natężenie oświetlenia w 
pomieszczeniu równe 500 Lx 

 
2. cokół wywinięty jest na ścian na wys  10 cm z wykładziny PCV : 

 
3. Deski bortnicowe  dla sal dydaktycznych należy uwzględnić w wycenie o wym   ( 0,20 * 0,022  dla 

obwodu ścian  z potrąceniem otworów   
4. Kątowniki aluminiowe  należy uwzględnić  w wycenie  z siatką  wtopione p/t   
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.  wykladzina  

 jednorodna o strukturze i wzorze przez na  całej grubości  

 homogieniczna 

 antystatyczna 

 wytrzymała  na ścieranie , 

 odporna na wgniatanie grubość wykładziny min 2,0 mm antypoślizgowa -  Klasa użytkowa 34 
,Grupa T 

 gwarancja 5 lat 

 posiadanie ważnego certyfikatu 

 atest PZH, 

  atest trudnopalnosci 
 Wykładzina winna  być ułożona z wywinięciem cokołów na ścianie łączona sznurem 

spawalniczym dostosowanym do kolorystyki podłoża 
 Kolorystyka  i wzornictwo uzgodnione  z Inwestorem  

Uwaga  

Do powierzchni posadzek należy dodać cokoły z wykładzin PCV  wywinięte na ścianę  . 10 cm  

wraz z przygotowanem podłoża  
 
Posadzki GRES  
 

Posadzka z płytek GRES gat I  grub  09-1,00  cm , R 9 , kl IV  posiadające certyfikat B  
Poziom posadzek w poszczególnych pomieszczeniach musi być dostosowany do wysokosci posadzki  
istniejących  bez progów  
• Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie pomieszczeń szkoły przed ich zapylaniem, zabrudzeniem i 
uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca zobowiazany jest do naprawy 
szkód na własny koszt 
Uwaga stopnie musza posiadać  paski antypoślizgowe  płomieniowane  szer ok. 1 cm  
 
Stolarka okienna  PCV  

okna rozwieralne i rozwieralno uchylne zgodnie z załącznikiem graficznym- szklone podwójną szybą 
zespoloną  4/16/4 o współczynniku  k = 1,1W/m

2
K  

stolarka okienna wyposażona w nawiewniki higrosterowane  
 
Stolarka drzwiowa  wewnętrzna  wzmocniona  
 

- System przylgowy 
- Ramiak drewniany obłożony dwoma gładkimi płytami HDF fornirowanymi naturalną okleina -

wypełnione warstwa  stabilizujaca  ,powierzchnia zabezpieczoną przed wycieraniem i 
działaniem środków chemicznych 
Skrzydło drzwiowe  pełne i szklone  w kolorystyce dostosowanej  w obiekcie szkolnym  

- Dekoracyjne listwy aluminiowe 
- Zawiasy czopowe wkręcane 
- Zamek jednopunktowy wpuszczany patentowy  
- Klamka drzwiowa  
- Stolarka - szklona szybami bezpiecznymi  

Ujęte w zestawieniu wyroby muszą posiadając wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do 
stosowania w budynkach użyteczności publicznej,  

 
 Balustrady schodowe  ze stali nierdzewnej  
 

balustrady ze stali kształtowej na balustradę  ze stali nierdzewnej  o wys 1,10  
 

 z rur  o średnicy min 42,4 mm  słupki i poręcze 
 wypełnienie  balustrady z pręta o średnicy 12 mm  (min 5 szt )  
 tuleje  montażowe  

 
- zakończenie  wykonane łukiem  min 20-30 cm  zaślepionym  zaślepką otworu słupka  i 

rur  ze stali nierdzewnej  
- skręty łuki kątowe  – połączenia  na biegach  międzypiętrowych łukowe  
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Wymagania zamawiającego w stosunku do wyrobów określonych w siwz 
 
Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki nie może być większy od UKmax =2,0 W/m

2 
*K (zgodnie z 

wymaganiami izolacyjności cieplnej – zał. Nr 1 do Rozporządzenia MinistrabInfrastruktury z dn.  
12.04.2002r.)z późniejszymi zmianami , okna rozwieralne i rozwieralno uchylne zgodnie z załącznikiem 
graficznym- szklone podwójną szybą zespoloną  4/16/4 o współczynniku  k = 1,1W/m

2
K 

 
izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB )zgodnie z wymaganiami  PN-B-02151.03.1999 wraz ze zmianami  
izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania.) 
Infiltracja powietrza a=0,5 – 1,0 m

3
/(m*h*dPa 

2/3
 tj. z opcją rozszczelniania w okuciu oraz z zamontowanymi 

wywietrznikami w ościeżach  
Okna i drzwi  spełniają wymagania sztywności skrzydła przy obciążeniach statycznych i dynamicznych 
prostopadle do płaszczyzny i w płaszczyźnie pionowej sprawdzone w badaniach podanych w BN- 75/7150-03 
Wywietrzniki zaznaczone jako nieotwieralne muszą posiadać możliwość otwierania do mycia 
Kąt uchylenia wywietrznika nie może przekraczać 30

0 
. Wywietrznik należy montować z ogranicznikami 

Zastosowane do realizacji powyższych robót materiały muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne oraz 
aktualne Atesty Higieniczne 
Okna posiadają wymogi szczelności na przeciekanie wody opadowej wg badań sprawdzających określonych 
w BN-75/7150-03 ze zm. 
Okucia umożliwiające funkcje: uchylno-rozwieralne z możliwością mikrorozszczelniania. Parametry techniczno 
– użytkowe w aprobatach technicznych wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 
„METALPLAST” 
Szyby  powinny spełniać wymagania PN-97/B-13073 ze zm. 
Skrzydła okienne zaznaczone na rysunkach jako rozwieralne powinny posiadać mechanizm umożliwiający 
otwieranie do mycia 
Nowe okna powinny być wykonane o wymiarach funkcji, kierunkach otwierania oraz podziale poziomym i 
pionowym określonym w niniejszym załączniku 

 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić  : 

a) co najmniej 10 - letniej gwarancji na profile zamontowanej stolarki  
 co najmniej 3 - letniej gwarancji na szczelność,  okucia , 

b) na roboty budowlane związane z wbudowaniem oraz na jakość uszczelnienia  
c) okres rękojmi 12 m-cy 

 
 
Dodatkowe uwagi: 
 
1. Przedmiot zamówienia objęty będzie 3-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia przekazania całości 

zamówienia protokołem końcowym odbioru robót. Przed złożeniem oferty wskazane jest, żeby 
Wykonawcy odbyli wizję lokalną 

2. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 
pochodzenie Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie 
innych materiałów niż podane w  zamówieniu, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych 
niż określone w opisie przedmiotu zamówienia , a także zachowania technologii wykonania, tzn. w 
wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania. Wykonawca, który 
zastosował materiały równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały 
zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami 
zastosowanymi w opisie zamówienia. 

3. Przedmiar Zamawiającego jest materiałem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale 
nie musi. Do kalkulacji ceny należy przyjąć wszystkie  niezbędne koszty  w tym prace przygotowawcze, 
porządkowe, zabezpieczające i ubezpieczenie robót .  

4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie prac remontowych  tak by nie zakłócały 
pracy placówki szkolnej. 

5. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, 

kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom 

w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

6. Zamawiające do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w  

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 7  do SIWZ dopisuje wyrazy ‘’ lub 

równoważny ‘’. 
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Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszystkie  okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z 
przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny 
oferty z należytą starannością 
 
 Przedmiot zamówienia objęty będzie 3-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia przekazania całości 
zamówienia protokołem końcowym odbioru robót. Przed złożeniem oferty wskazane jest, żeby Wykonawcy 
odbyli wizję lokalną 
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub 
pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych 
materiałów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych 
niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany 
materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania. Wykonawca, który zastosował materiały 
równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie 
materiały w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi w opisie 
zamówienia. 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE. 
2.1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianego remontu jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z przedmiarami robót oraz 
poleceniami Zamawiającego, a w szczególności Inspektora Nadzoru. 
2.2. Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże w terminie 2 dni teren do 
realizacji prac remontowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno administracyjnymi. 
Ponadto przekaże wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w przedmiarach robót i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie wizji 
lokalnej na terenie objętym przedmiotem zadania W związku z powyższym cena ofertowa 
musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia w tym 
także koszty robót przygotowawczych, porządkowych, ubezpieczenia przedmiotu umowy itp.,. 
Wykonawca ponosić będzie skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie wynikających z 
nieuwzględnienia jakichś okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z 
powyższym od Wykonawców wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z 
przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie w terenie warunków wykonania i 
skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 
2.3. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny być wykonywane w 
porozumieniu z Zamawiającym, a w szczególności z administratorem obiektu, 
2.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont z materiałów i wyrobów budowlanych 
odpowiadających normom państwowym PN lub BN, ISO, albo świadectwem Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
2.5. Wykonane robót będą podlegały następującym odbiorom: 
- odbiorom częściowym 
a) dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania 
obiektu, 
b) dla części zakresu lub robót stanowiących zamkniętą całość, 
- odbiorowi końcowemu: 
Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
na piśmie nie później niż w ostatnim dniu zakończenia przedmiotu określonego w Umowie. 
2.6. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
a) ewentualne książki obmiarów – jeżeli były prowadzone 
b) dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną 
c) wyniki badań lub badań kontrolnych 
d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i 
instalacji 
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
2.7. Przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania do przepisów BHP, p.poż, i ochrony środowiska. 
2.8. Podstawa płatności: 

stawą płatności jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia publicznego jest , 
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2.9. Wykonawca zagospodaruje, a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na własny 
koszt. 
6 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZSO nr 2 Wejherowo 
2.10. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac 
remontowych. 
3. KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT. 
3.1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
techniczne w budownictwie – kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
bez ograniczeń, ,posiadać doświadczenie zawodowe,oraz być członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
3.2. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
techniczne w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
3.3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 
4. MATERIAŁY. 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejsza specyfikacją muszą spełniać 
wymogi dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów 
dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz 
Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów 
wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu 
i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 
lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym 
dokonywana jest ocena zgodności) 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w 
którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 
obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być wydane zgodnie z 
warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 
poz. 2041 z 2004r. 
Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeżeli opis przedmiotu określa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej na 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagał badań przeprowadzonych przez nadzór inwestorski. Wybrany i 
zaakceptowany materiał nie może później być zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
5. KONTROLA JAKOŚCI. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazywanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
7 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót 
- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót 
- metody zapewnienia przepisów BHP 
- wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikację 
- wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość 
wykonania robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli robót 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań i sprawdzeń 
b) część szczegółową : 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie 
- rodzaj i ilość środków transportu 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich wartości 
- sposób i procedurę pomiarów i badań 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości. 
1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i 
wykonaniu, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może żądać od 
wykonawcy przeprowadzeniu badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadawalający. 
4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
5. Minimalne wymagania, co zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, inspektor 
nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny. 
6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 
i sprzęt posiadają ważna legitymacje lub świadectwo dozorowe. 
7. inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiałów, a 
także ich badań. 
8. W przypadku wykonywania badań, próbki będą pobierane losowo. 
6. DOKUMENTY BUDOWY. 

 
tora nadzoru program zapewnienia jakości o harmonogram 

robót 
 

 
 

przyczyny przerw w robotach 
 

 
 

końcowych 
 

eriałów, oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 
 

 
w formie pisemnej będą przedłożone inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się . 
8 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
7. NORMY. 
Podstawa norm lub ich źródła, dotyczące wykonywania poszczególnych asortymentów robót, 
podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
 
Oznaczenia ST  
 

01  roboty rozbiórkowe 
02 tynki i okładziny ścian 
03 stolarka 
04 roboty malarskie 
05 posadzki ( cementowe,z płytek gres oraz wykładzin PCV ) 
06 balustrady 
07  instalacje elektryczne 
08 instalacje w- kan  
09  brama garażowa 
10 chodnik z kostki wibroprasowanej  grub 6 cm  
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454 53000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

453 300 00-9 Roboty posadzkowe  

454 31 000-7 Kładzenie płytek 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.  

453 41 000-9 Wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej  

451 11 300-1 Roboty rozbiórkowe  

452 623 21-7 Wyrównywanie podłóg  

452 324 60 – 4 Roboty sanitarne 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

39.14.13.00 Szafy  

 
 
 
01 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

8 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z demontażem stolarki otworowej,rozbiórki posadzek,instalacji wod kan  oraz 
innychprac rozbiórkowych przy remoncie budynku Samorządowej szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. 
Wejherowskiej 22 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji zadania. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
II. 3.1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 
Warunki ogólne. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające. 
b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z 
dokumentacją. ST, i poleceniami inspektora nadzoru 
1. Przepisy szczegółowe 
a) Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) 
b) Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy 
używać: 

stnie 
na istniejące konstrukcje 

 
2. Wykonanie robót. 
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia 
usuwanych odpadów. 
Odbiór robót: 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę 
robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Przepisy związane: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 
- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV 45110000-1 

 
I. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA. 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką pokrycia dachowego, obróbek blacharskich ,wykucie otworów,wykucia 
stolarki otworowej rozebrania podsufitki,łacenia  przy remoncie   budynku  biblioteki  szkolnej. W 
Bolszewie przy ul. Szkolnej 7 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
zadania. 

 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
 

3.1. Demontaż  
o Demontaż  - wykucie ościeżnic drzwiowych  i okiennych 
o Wykucie podokienników  
o skucie posadzek  
o skucie licowania ścian z płytek glazurowych 
o Wykucie kratek wentylacyjnych 
o rozbiórka ścianek działowych 
o roboty rozbiórkowe  zgodnie z opuisem przedmiotu zamówienia - remontem wyznaczonych 

pomieszczeń  
o Demontaż tablic,lamp 
o Demontaz urządzeń sanitarnych,podejść i rurociągów ,Itp.  
o Wywóz gruzu  wraz z utylizacja  

 
 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 
 

Warunki ogólne. 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające. 

 
b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. 

ST, i poleceniami inspektora nadzoru 
 
1.  Przepisy szczegółowe      
 

a) Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) 
 

b) Do wykonania robót związanych z rozbiórką i skuciem poszczególnych elementów należy używać: 
 młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na 

istniejące konstrukcje 
 ręczne usuwanie gruzu z uwagi na utrudniony dostęp na połaci dachu 

 
2. Wykonanie robót. 
 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
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dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia usuwanych 
odpadów.  
 
Odbiór robót: 
    
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. 

 
 

Przepisy związane: 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  

Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 
- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 

 
 

 
 

02 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
CPV 45262521-9, CPV 45450000-6, 45432210-9 
11 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SSP Gościcino 
I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich i okładzin z płyt g-k w 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji zadania. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Przedmiar robót obejmuję następujące prace: 
- Przedmiar robót przewiduje do wykonania wewnątrz budynku na istniejących tynkach 
cementowo – wapiennych gładzi z masy szpachlowej wewnętrznej. 
- Wykonanie obudowy pionów płytami systemu typu G-K na profilach stalowych lub 
drewnianych np. wg aprobaty technicznej ITB AT-15-4638/200) 
- zbicie tynków 
- Wykonanie tynków cem wap kat III 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH 
/GŁADZI/. 
Warunki ogólne. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych ,izolacyjnych i okładzinowych 
powinny być zakończone wszystkie roboty remontowe pokrycia dachowego, roboty dekarskie , 
zamurowania i przebicia, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5o C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0o C. Należy również unikać wystawiana tynków 
na długotrwałe działanie promieni słonecznych w okresach letnich. 
Przygotowanie podłoża. 
a) Istniejące tynki cem. – wap. sprawdzić pod kątem ich przyczepności do podłoża przez 
opukiwanie, fragmenty nie związane z podłożem należy skuć. 
c) Podłoże pod gładzie gipsowe należy oczyścić z kurzu, usunąć plamy z rdzy i innych substancji 
tłustych. 
d) Wypełnić bruzdy, ubytki, odkute tynki, rysy – masą szpachlową. 
e) Przed przystąpieniem do nakładania masy szpachlowej całość podłoża należy zagruntować. 
Materiały do wykonywania tynków. 
Masa szpachlowa wewnętrzna biała, przeznaczona do prac remontowych, wykończeniowych i 
dekoracyjnych w budownictwie, szczególnie zalecana do wykonywania tynków na gładko, 
służąca do napraw uszkodzonych tynków cementowo – wapiennych wewnątrz budynków, 
służąca jako wypełniacz bruzd i ubytków. Omawiana gładź musi spełniać wszystkie 
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wymagania norm przedmiotowych lub posiadać dopuszczenie do stosowania na podstawie 
świadectwa ITB. 
Odbiór tynków: 
a) Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót należy odebrać podłoże, które powinno być 
przygotowane zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami. 
12 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SSP Gościcino 
b) Masa szpachlowa wykonana z gotowego produktu odpowiadającego wymogom norm 
przedmiotowych lub dopuszczona do stosowania świadectwem ITB. 
c) Do odbioru zakończonych robót tynkarskich wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
wszystkie dokumenty wymagane Prawem Budowlanym potwierdzające zastosowanie 
odpowiednich materiałów, posiadających aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności oraz 
protokoły odbiorów częściowych – technologicznych (między innymi ze sprawdzenia 
przygotowania podłoża). 
d) Przy odbiorze tynków – gładzi należy sprawdzić: 
- wykonanie tynków za pomocą oględzin zewnętrznych (barwa, faktura) 
- gładkość powierzchni oraz brak pylenia przy potarciu tynku ręką 
- sprawdzenie grubości tynku na 5 próbkach 2x2 cm (podłoże odsłonięte, ale nie 
naruszone) 
- przyczepność do podłoża przez jego opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym 
- przyczepność między warstwową oraz odporność tynku na uszkodzenia mechaniczne 
(przy pomocy młotka Bernonniego metodą kwadracikowania) 
- jakość wykończenia tynków na narożach, ościeżach, stykach przy szczelinach 
dylatacyjnych – wzrokowo oraz przez pomiar powierzchni krawędzi zgodnie z PN-70/B- 
10100. 
Normy: 
- PN –70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- BN-72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 
zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
CPV 454.211 25 – 6 
CPV 28.121.210 - 4 

I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji zadania. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
3.1. Demontaż okna 
- Wykonanie 

ien drewnianych i ościeżnic– materiał nie do odzysku 
3.2. Nowe okna 
- Wykonanie 

 
następujących parametrach 
a)Kształt, podziały i detale  wg  projektu  
b)Konstrukcja okna – PCV.- Profil ciepły 
d)Konstrukcja okien PCV szyba zespolona termofloat 4/16/4 



Samorządowa Szkoła Podstawowa  Gościcino  zam publ nr SSP-G.271.01.2012    

 

 14 

e)Klamki i okucia w kolorze stolarki stalowe 
f) Szklenie szkłem komorowym podwójne k≤1.1, szyba gładka bezpieczna 
g)Okna rozwierano uchylne z nawiewnikiem higrosterowanym 
, atestowane 
wymagania zgodne z zał nr 7 do SIWZ 
II. WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU I ODBIORU STOLARKI. 
Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega m.in. na ocenie jakości dostarczonej stolarki 
budowlanej, w ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów, jakość materiałów, z 
których stolarka budowlana została wykonana. Należy sprawdzić prawidłowość wykonania z 
uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność skrzydeł i elementów ruchomych 
oraz funkcjonowania okuć. W normach przedmiotowych dopuszcza się odchyłki wymiarów 
głównych, szczegółowych, luzów (skrzydeł i elementów ruchomych) 
Jakość materiałów stosowanych do wyrobów stolarki budowlanej. 
 a) Drewno użyte do wykonania stolarki drzwiowej (powinno odpowiadać normom stolarka zalecana  

np. typu PORTA POL- SKONE itp.) lub równoważne  
 
państwowym lub świadectwom ITB. 
b) Materiały do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod względem jakości 
normom państwowym. 
c) Okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectwom ITB. 
Zasady wbudowywania i odbioru stolarki otworowej 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SSP Gościcino 
a) Dokładność wykonania ościeży – zgodna z wymaganiami wykonania robót murowych. 
Odległość między punktami mocowania ościeży – max 75 cm, a max odległości od naroży 
ościeży – nie większe niż 30 cm. 
b) Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzonych w ścianie, lub do klocków drewnianych, zabezpieczonych przed korozją, 
osadzonych uprzednio w ościeżu. Ościeżnice takie powinny mieć zabezpieczone 
powierzchnie od strony muru. 
c) Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem ściany a ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie 
materiałem izolacyjnym (najlepszym do tego typu zastosowań są pianki poliuretanowe) 
odpowiadającym normie lub świadectwu ITB. 
d) Wbudowanie ościeżnicy w ściany działowe – ościeżnicę montować do listew drewnianych lub 
profili nośnych systemu wykonania ścianki działowej za pomocą wkrętów 
e) Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej usytuowanie w pionie lub w poziomie. 
4. Przy odbiorze stolarki należy sprawdzić czy uszkodzeń nie wykazuje powłoka malarska, i czy 
są prawidłowo zamontowane uszczelki i okucia. 
5. Normy – PN –88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wymagania zamawiającego w stosunku do wyrobów określonych w siwz 
Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki nie może być większy od UKmax =2,0 W/m2 *K (zgodnie z 
wymaganiami izolacyjności cieplnej – zał. Nr 1 do Rozporządzenia MinistrabInfrastruktury z dn. 
12.04.2002r.) 
izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB )zgodnie z wymaganiami PN-B-02151.03.1999 izolacyjność 
akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.) 
Infiltracja powietrza a=0,5 – 1,0 m3/(m*h*dPa 2/3 tj. z opcją rozszczelniania w okuciu oraz z 
zamontowanymi 
wywietrznikami w ościeżach 
Okna i drzwi spełniają wymagania sztywności skrzydła przy obciążeniach statycznych i dynamicznych 
prostopadle do płaszczyzny i w płaszczyźnie pionowej sprawdzone w badaniach podanych w BN- 75/7150-
03 
Zastosowane do realizacji powyższych robót materiały muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne oraz 
aktualne Atesty Higieniczne 
Okna i drzwi posiadają wymogi szczelności na przeciekanie wody opadowej wg. Badań sprawdzających 
określonych w BN-75/7150-03 
Okucia umożliwiające funkcje: uchylno-rozwieralne z możliwością mikrorozszczelniania. Parametry 
techniczno 
– użytkowe w aprobatach technicznych wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 
„METALPLAST” 
Szyby w drzwiach powinny spełniać wymagania PN-97/B-13073 
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Skrzydła okienne zaznaczone na rysunkach jako rozwieralne powinny posiadać mechanizm umożliwiający 
otwieranie do mycia 
Nowe okna i drzwi powinny być wykonane o wymiarach funkcji, kierunkach otwierania oraz podziale 
poziomym i pionowym określonym w niniejszym załączniku 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić : 
co najmniej 10 - letniej gwarancji na profile zamontowanej stolarki 
co najmniej 3 - letniej gwarancji na szczelność , okucia , 
na roboty budowlane związane z wbudowaniem oraz na jakość uszczelnienia - 3 lata. 

- cy 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
 
 

04 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE 
CPV 45442100-8, 45442110-1, 45442120-4 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SSP Gościcino 
I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA. 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich 
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji zadania. 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
3.1. Gruntowanie tynków 
- Wykonanie 

 
3.2. Malowanie ścian i sufitów 
- Wykonanie 

– farbą emulsyjną odporną na ścieranie 
– farba emulsyjna odporna na ścieranie 

 
 powierzchni drewnianych  dwukrotnie 

 
dwukrotnie ) 
2/ Kolorystyka – kolor do uzgodnienia z Inwestorem ( kolory pastelowe) 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
MALARSKICH. 
Warunki ogólne. 
a) Roboty malarskie wewnątrz budynku należy wykonać na podłożu: 
- na podłożach tynkowych 
b) Przed przystąpieniem do malowania należy: 
- roboty malarskie należy wykonać na podłożach tynkowych odpowiadającym wymaganiom 
z punktu „tynki wewnetrzne” 
c) Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby akrylowej nie większa niż 10 %. 
d) Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych i instalacyjnych, 
e) Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5o C (w ciągu doby nie 
może nastąpić spadek temperatury poniżej 0o C) i nie wyższej niż 22o C. 
f) W czasie wykonywania robót malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych należy: 
- sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami lub 
świadectwami dopuszczenia) 
- sprawdzić wilgotność przygotowanego podłoża pod malowanie 
- sprawdzić stopień i jakość wykonania tynków 
- sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich 
g) Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
- gładki i równe tzn. bez „raków” betonowych, zacieków zaprawy, lub mleczka 
cementowego, kawern 
16 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SSP Gościcino 
- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie 
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wykruszające się, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień. 
- czyste, tzn. bez plam, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je 
usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać wodą). 
- dostatecznie suche. 
- na chłonnych podłożach zastosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną w 
stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. Powierzchnie chłonne można też gruntować emulsyjnymi farbami 
podkładowymi ograniczającymi chłonność podłoży (np. UNICRYL) lub równowaznymi 
h) Wymagania odnośnie powłok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi: 
- powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, także na reemulgację. Powinny dawać 
aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 
- nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. 
Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz 
widocznych łączeń i poprawek. 
- ni e powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
- Barwy powłok muszą być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z 
wzorcem producenta farb. 
Odbiór robót malarskich wewnętrznych. 

ie z wyżej wymienionymi wymaganiami. 
Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich 
zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
Roboty zanikowe zgłaszać do odbioru 
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 i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
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 ustalenia 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

05  B.12.00.00. POSADZKI 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot S ST 
1.2. Zakres stosowania S ST 
1.3. Zakres robót objętych S ST 
1.4. Podstawowe określenia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
3..   SPRZĘT 
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4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

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

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna jest    stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy . zlecaniu i realizacja robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Dotyczy budynku gospodarczego oraz posadzek w tych 
pomieszczeniach piwnic budynku zasadniczego, w których dokonuje się usunięcia istniejącego podkładu 
betonowego - patrz opis techniczny i rzut piwnic. Ponadto warstwa ta występuje na parterze w węzłach 
sanitarnych oraz na korytarzach [pod terakotą] 

Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej odpornej na duże 
natężenie ruchu , z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. 

Posadzki właściwe [szczegóły -patrz opis techniczny]. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.    MATERIAŁY 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

2.2. l.     Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych; 
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• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 
średnioziamisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement 
2.4. Wyroby ceramiczne terakota mrozoodporna, gres 

DODATKOWE  INFORMACJE - METODY KONSERWACJI GRESU ( PŁYTEK GRESOWYCH )   
Wyroby z gresu charakteryzują się bardzo małą nasiąkliwością wodną, a ich porowatość ogranicza się do 
mikroporowatości.Mówiąc o konserwacji gresu, należy rozróżnić gres o powierzchni naturalnej od gresu 
polerowanego.Polerowanie zapewnia płytce wysokie walory estetyczne i zapewnia intensywność kolorów 
powodując jednocześnie zwiększenie mikroporowatości, a co za tym idzie czyniąc go bardziej poddatnym 
na zabrudzenia i rysowanie powierzchni.  
Dopuszcza się ułożenie  gresu polerowanego na cokołach,podstopniach oraz  na ciągach 
komunikacyjnych  pasy przy ścianach . 
Mycie początkowe gresu-polega na usunięciu pozostałości kleju i fug.Używa się do tego celu odpowiednio 
rozcieńczonych produktów o właściwościach kwasowych( zwykle w proporcjach 1 część kwasu do 5 
części wody ).Tak przygotowany roztwór należy nanieść na podłogę i pozostawić na niej od 30 do 60 
minut, po czym usunąć za pomocą szczotki lub maszyny czyszczącej spłukać wodą.  
 
Postępowanie ochronne dla gresów polerowanych - na rynku dostępne są nieprzepuszczalne preparaty 
na bazie rozpuszczalników zdolne wypełnić odkryte mikropory i zabezpieczyć gres przed ryzykiem 
poplamienia.(Atlas-Delfin lub Mapei-Keraseal)Produkty te należy równomiernie rozprowadzić za pomocą 
pędzla na powierzchni gresu i pozostawić tam na 24 godziny, po całkowitym wyschnięciu usunąć resztki 
środka za pomocą maszyny z białą tarczą lub polerką.Tak przygotowana podłoga nadaje się do 
użytkowania.  
 
Konserwacja gresów polerowanych do codziennej konserwacji tj. do mycia i usuwania zabrudzeń 
spowodowanych bieżącą eksploatacją wystarczy stosowanie zwykłego detergentu do mycia powierzchni 
ceramicznych rozcieńczonego wodą zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu,po 
czym podłogę należy starannie osuszyć.  
 
Do konserwacji specjalnej tj. Do wywabiania plam mocnych i intensywnych 
(kawa,herbata,wino,olej,rdza,tusz,soki) należy używać specjalnych detergentów-wywabiaczy plam : np. z 
serii Rubinet.Detergentu-wywabiacza używa się bez rozcieńczania, nanosząc go bezpośrednio na plamę 
oraz całą powierzchnię poplamionej płytki i pozostawiając go tam aż do całkowitego 
wyschnięcia,następnie należy mokrą gąbką usunąć pozostałości,które wchłonęły brud. W przypadku 
powstania zacieków czynności należy powtórzyć.  
 
Postępowanie ochronne dla gresu naturalnego nie ma specjalnego znaczenia,gdyż do konserwacji 
produktu wystarcza poprawne i skuteczne mycie powierzchni ogólnie dostępnymi środkami do 
czyszczenia podłóg kamiennych.  
 
 Konserwacja gresu naturalnego polega na stosowaniu silnie rozcieńczonego detergentu do mycia 
podłóg.Przy silnym zabrudzeniu używa się mocnego detergentu do mycia podłóg zwykle słabo stężonego 
środka odtłuszczającego,po wykonaniu tej czynności powierzchnię należy dokładnie spłukać.Do 
impregnacji powierzchni balkonów i tarasów można stosować silikonowy preparat Ceresit CT 10 do spoin i 
płytek ceramicznych. 

 
 Zakres robót remontowych posadzek . 

1. Roboty przygotowawcze-oczyszczenie podłoża  
2. Zerwanie starych cokołów  
3. Naprawa podłoża  
4. Przygotowanie podłoża do ułożenia cokołów  
5. Ułożenie  płytek gresowych  ( posadzki , stopnie,podstopnie ,cokoły ,belki  itp. )  płytki GRES  

grub  0,9 -1,0  cm  przystosowane do dużego nateżenia ruchu  ( R 9 ) 
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Uwaga stopnie musza posiadać  paski antypoślizgowe  płomieniowane  
6. Montaż listew progowych i dylatacyjnych  
7. Wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z ich utylizacją 

Właściwości płytek podłogowych  

• barwa w/g wzorca producenta; 
• nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%; 
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa; 
• ścieralność nie więcej niż 1,5 mm; 
• mrozoodpomość [dla terakoty stosowanej na zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniach  
nieogrzewanych], odporność na spękania 
• kwasoodpomość nie mniej niż 98%; 
• ługoodpomość nie mniej niż 90%; 

Płytki podłogowe muszą posiadać właściwości techniczne i cechy odpowiednie do oddziaływań, którym 
będą poddane w konkretnym pomieszczeniu. Dla płytek podłogowych szkliwionych wskaźnikami takimi są: 
klasa ścieralności [PEI] i twardość powierzchni [Skala Mohsa]. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla płytek z terakoty: 

• długość i szerokość: do l,5mm; 
• grubość: do 0,5mm; 
• krzywizna: do l,0mrn. 

e) Materiały pomocnicze: 

• klej do terakoty i gresu [do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku] 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

• zaprawę z cementu portlandzkiego 3 5-białego i mączki wapiennej; 
• zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 

f) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m
2
 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; 
• napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB". 

g)   Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

h)   Składowanie: 
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Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 
do l,8m. 

 Kit asfaltowy uszczelniający 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30° w temperaturze 25°C, włóknistych wy-
pełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 
uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 
sztuczne). 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

• penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75; 
• temperatura mięknięcia - nie normalizuje się; 
• przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7X7X7 cm, 

połączonych spoiną kitu o grubości 
20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w 
masie; 

• wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż 20mm; 
• spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze -20 do -2°C - nie 

normalizuje się; 
• odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze 20 do-2°C 

zrzuconej z wysokości 2,5m na pły 
tę stalową-bez pęknięć i odprysków; 

• gęstość pozorna nie mniej niż l, 5 mm. 

2..8. Kruszywo posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstw 2,5cm- lOmm, 3,5mm-16mm. 

2..9. Zaprawa samopoziomująca 

[mająca zastosowanie do wyrównania posadzek istniejących w podpiwniczeniu bryły zasadniczej] 

Aprobata techniczna Nr AT-15-2845/97 

Atest PZH1/B-513/94 

Przeciętna grubość nadlewanej posadzki wyniesie od 2 do 3 cm. 

2.lO.Szpachla    samopoziomuiaca    [przeznaczona    do    podłoży    drewnianych    w    przypadku 
prowadzenia prac remontowych i renowacyjnych] 

Przewidziano zastosowanie w/w szpachli do wyrównania posadzek drewnianych z wykorzystaniem 
przekładanego deskowania - szczegóły zamieszczono w opisie technicznym. Szpachla- ta musi być 
wzmocniona włóknami i powinna charakteryzować się krótkim czasem wiązania. Tak wyrównana podłoga 
stanowić będzie podłoże pod elementy jastrychowe stanowiące zabezpieczenie p.poż stropów o 
konstrukcji drewnianej [od góry]. 

2.11. Elementy jastrychowe 
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[mające zastosowanie do zabezpieczenia p.poż stropów od góry] 

Elementy te wykonane są z płyt gipsowo-włóknowych o grubości 2 x lOmm + dodatkowa warstwa o 
grubości lOmm wykonana z płyty pilśniowej. Grubość łączna - 30mm 

Montaż w/w płyt - przy pomocy kleju montażowego na zakładkach płyt oraz przy użyciu wkrętów 
samogwintujących. Wielkość zakładki montażowej - SOmm. W projekcie przyjęto elementy przeznaczone 
dla pomieszczeń użyteczności publicznej [w tym obszarze zastosowania nie mieszczą się płyty z wełną 
mineralną] 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Paczki płytek podłogowych powinny być zapakowane fabrycznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

. Warstwy wyrównawcze pod posadzki [. Podkład cementowy 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki SMPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych; 

• Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 
Podłoże,  na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej  powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą; 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy; 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne; 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C; 
• Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego; 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu niepowinna być większa niż 400 kg/m
2
; 

• Zaprawę  cementową należy  układać   niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  
listwami   kierunkowymi o  wysokości   równej   grubości   podkładu  z  
zastosowaniem  ręcznego   lub  mechanicznego  zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem; 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu nie po-winna wykazywać większych prześwitów niż 
Smm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
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powinny przekraczać 2mm/m i Smm 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. 

 

05.1  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT 

 Z OKŁADZIN CERAMICZNYCH  (KOD 45430000)  
1. OKŁADZINY I WYKŁADZINY Z PŁYTEK GRES 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót okładzinowych i wykładzinowych z płytek  GRES w budownictwie 
mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. – SSP Gościcino  
 
Zakres  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Wykonywanie okładzin i wykładzin ceramicznych przy użyciu zapraw 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie 
 
1.4. Podstawowe określenia 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Opisem przedmiotu zamówienia , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST "Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2 Materiały do wykonywania okładzin i wykładzin  z płytek GRES GAT I  grub  09-1,00  cm  R 9  kl IV  
posiadające certyfikat B  
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. Natomiast płytki ceramiczne - wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, 
PN-EN 176:1996, PN-EN 177:199~, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom 
technicznym. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 
lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w 
normach i aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
2.3 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek z płytek GRES  o wym 30/30  oraz 60/30   w kolorze  grafitowym oraz jasny beż –
piaskowy  
Do kalkulacji cenowej należy ujać  25-30 % płytek układanych metoda  kombinowaną   np. karo i tp 
Wzornictwo ułożenia powierzchni z płytek gres do uzgodnienia z Inwestorem  

Parametry, zgodnie z ustalonymi normami, , to m.in.: 

 odporność na ścieranie (PEI skala od 1-5),  

 odporność na plamienie (klasa od 1-5, min. 3),  
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 wytrzymałość na szok termiczny,  

 właściwości przeciwpoślizgowe (klasy od R9 ) 

 nasiąkliwość wodna E podawana w procentach (dla płytek ściennych przyjmuje się średnio 10%, 
dla podłogowych E zawiera się między 3% i 6%),  

 wytrzymałość na zginanie (N/mm
2
, dla ściennych min. 15, dla podłogowych min. 22)  

 twardość (dawniej określana skalą Mosha od 1-10).  

DODATKOWE  INFORMACJE - METODY KONSERWACJI GRESU ( PŁYTEK GRESOWYCH )   
 
Wyroby z gresu charakteryzują się bardzo małą nasiąkliwością wodną, a ich porowatość ogranicza się do 
mikroporowatości.Mówiąc o konserwacji gresu, należy rozróżnić gres o powierzchni naturalnej od gresu 
polerowanego.Polerowanie zapewnia płytce wysokie walory estetyczne i zapewnia intensywność kolorów 
powodując jednocześnie zwiększenie mikroporowatości, a co za tym idzie czyniąc go bardziej poddatnym 
na zabrudzenia i rysowanie powierzchni.  
Dopuszcza się ułożenie  gresu polerowanego na cokołach,podstopniach oraz  na ciągach 
komunikacyjnych  pasy przy ścianach . 
Mycie początkowe gresu-polega na usunięciu pozostałości kleju i fug.Używa się do tego celu odpowiednio 
rozcieńczonych produktów o właściwościach kwasowych( zwykle w proporcjach 1 część kwasu do 5 
części wody ).Tak przygotowany roztwór należy nanieść na podłogę i pozostawić na niej od 30 do 60 
minut, po czym usunąć za pomocą szczotki lub maszyny czyszczącej spłukać wodą.  
 
Postępowanie ochronne dla gresów polerowanych - na rynku dostępne są nieprzepuszczalne preparaty 
na bazie rozpuszczalników zdolne wypełnić odkryte mikropory i zabezpieczyć gres przed ryzykiem 
poplamienia.(Atlas-Delfin lub Mapei-Keraseal)Produkty te należy równomiernie rozprowadzić za pomocą 
pędzla na powierzchni gresu i pozostawić tam na 24 godziny, po całkowitym wyschnięciu usunąć resztki 
środka za pomocą maszyny z białą tarczą lub polerką.Tak przygotowana podłoga nadaje się do 
użytkowania.  
 
Konserwacja gresów polerowanych do codziennej konserwacji tj. do mycia i usuwania zabrudzeń 
spowodowanych bieżącą eksploatacją wystarczy stosowanie zwykłego detergentu do mycia powierzchni 
ceramicznych rozcieńczonego wodą zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu,po 
czym podłogę należy starannie osuszyć.  
 
Do konserwacji specjalnej tj. Do wywabiania plam mocnych i intensywnych 
(kawa,herbata,wino,olej,rdza,tusz,soki) należy używać specjalnych detergentów-wywabiaczy plam : np. z 
serii Rubinet.Detergentu-wywabiacza używa się bez rozcieńczania, nanosząc go bezpośrednio na plamę 
oraz całą powierzchnię poplamionej płytki i pozostawiając go tam aż do całkowitego 
wyschnięcia,następnie należy mokrą gąbką usunąć pozostałości,które wchłonęły brud. W przypadku 
powstania zacieków czynności należy powtórzyć.  
 
Postępowanie ochronne dla gresu naturalnego nie ma specjalnego znaczenia,gdyż do konserwacji 
produktu wystarcza poprawne i skuteczne mycie powierzchni ogólnie dostępnymi środkami do 
czyszczenia podłóg kamiennych.  
 
 Konserwacja gresu naturalnego polega na stosowaniu silnie rozcieńczonego detergentu do mycia 
podłóg.Przy silnym zabrudzeniu używa się mocnego detergentu do mycia podłóg zwykle słabo stężonego 
środka odtłuszczającego,po wykonaniu tej czynności powierzchnię należy dokładnie spłukać.Do 
impregnacji powierzchni balkonów i tarasów można stosować silikonowy preparat Ceresit CT 10 do spoin i 
płytek ceramicznych. 

 
 Zakres robót remontowych posadzek . 

8. Roboty przygotowawcze-oczyszczenie podłoża  
9. Zerwanie starych cokołów  
10. Naprawa podłoża  
11. Przygotowanie podłoża do ułożenia cokołów  
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12. Ułożenie  płytek gresowych  ( posadzki , stopnie,podstopnie ,cokoły ,belki  itp. )  płytki GRES  
grub  0,9 -1,0  cm  przystosowane do dużego nateżenia ruchu  ( R 9 ) 
Uwaga stopnie musza posiadać  paski antypoślizgowe  płomieniowane  

13. Montaż listew progowych i dylatacyjnych  
14. Wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z ich utylizacją 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST "Wymagania ogólne" pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6 = 12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
poziomnice, 
wkładki dystansowe, 
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 

kompozycji klejących, 
gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Okładziny ceramiczne należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zniszczeniem, potłuczeniem, popękaniem, zarysowaniem 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: - wszystkie roboty budowlane, z 
wyjątkiem malowania ścian, 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 
ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. 
5.3 Wykonanie okładzin 
5.3.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany betonowe, 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowokartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej marki M4-M7. W 
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7.  
W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 

powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 

odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 
łaty, 
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odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Ewentualne 
ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na 
podłożach: 

pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, 
z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych 

5.3.2. Wykonanie okładziny 
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (może to być linia 
wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją 
producenta. Kompozycję klejącą trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 
50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię  podłoża 
Powierzchnia ż nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 15 minut. Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami 
poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po 
ścianie (ok. 1 ÷ cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 
6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować 
wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze 
spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i 
wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.  
5.4 Wykonanie podłozy  
5.4.1. Podłoża pod okładziny z płytek  
Podłoże pod wykładziny z płytek  może stanowić beton lub zaprawa cementowa i masy wyrównawcze. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20. 
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi: 
- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem, 
- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 
- 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej. 
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami 
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu 
podkładu, nie może przekraczać 5 mm na całej długości kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól powinna być większa niż 10 
m2, przy maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz 
na styku z innymi rodzajami wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, 
wielkości i kierunku spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania dylatacji powinny być 
podane w projekcie. 
5.4.2. Wykonanie okładzin z płytek  
Płytki GRES przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz 
wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. 
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 
10 minut. 
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Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko 
przesunąć po podłożu (ok. 1 = 2 cm); ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod 
płytką miała grubość 6 = 8 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W 
celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 
między płytkami. Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm około 4 mm, 
- powyżej 600 mm około 5 = 20 mm. 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne 
wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne 
powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.  
5.5 Konserwacja okładzin i wykładzin podłogowych 
Konserwacja okładzin i wykładzin GRES polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub 
innymi środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 (kod 45000000-01) 
"Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Kontrola wykonania okładziny 
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 

dostawców, 
prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2 mm na całej 
długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do 1 mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
6.2.2. Kontrola wykonania wykładziny 
Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem 
przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), 

stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 
prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności płytek, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe niż 3 
mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej 
przez producenta. 
6.3. Ocena jakości okładzin z płytek  GRES Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, 
to okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych 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 z wymaganiami. Po 
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usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości i szerokości lub szerokości i wysokości powłok. Z powierzchni okładzin i wykładzin nie potrąca 
się powierzchni nieokładanych, kratek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.3. Ilość okładzin i wykładzin w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór gotowych okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz niniejsza specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac tynkowych. Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w punkcie 6.2 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. Okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki 
badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub 
wykładzina nie powinna zostać przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny lub 
wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć okładzinę lub wykładzinę i 
wykonać je ponownie. 
Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin lub 
wykładzin z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m 2 powierzchni okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 
przygotowanie materiałów, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 m, 
przygotowanie podłoża, 
umocowanie i zdjęcie wkładek dystansowych, 
wykonanie okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 
reperacja okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidację stanowiska roboczego. 

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-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E 
> 10°l0. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E < 3%. Grupa B I. 
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PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3% < E < 6%. Grupa B IIa. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6% < E < 10%. Grupa B IIb. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Normy EN 176 dotyczące płytek ceramicznych i gresowych  

W obowiązujących normach dotyczących ceramiki używa się specjalnej klasyfikacji  
i nazewnictwa. Całość oparta jest na dwóch cechach: nasiąkliwości i metodzie formowania. W zależności 
od tych cech płytki są podzielone na 8 grup, jak pokazuje poniższa tabela: 

  Nasiąkliwość (E, %)  

   

I  

0< E< 3%  

IIa  

3%< E< 6%  

IIb  

6%< E< 10%  

III  

E < 10%  

  

A (ciągnione)  A I  A IIa  A IIb  A III    

B (prasowane)  B I  B IIa  B IIb  B III    

C (pozostałe)  C I  C IIa  C IIb  C III    

 

Normy EN 176 dotyczące płytek ceramicznych i gresowych  
 
W normie EN 176 określono tolerancje wymiarowe, mechaniczne, fizyczne, chemiczne oraz dotyczące 
jakości powierzchni, znakowania płytek i płyt ceramicznych. Norma ma zastosowanie do płytek i płyt 
ceramicznych prasowanych na sucho pierwszego gatunku, łącznie z płytkami naklejanymi na panele, o 
małej nasiąkliwości wodnej (E < lub = 3%) przeznaczonych do pokrywania ścian i podłóg wewnątrz i na 
zewnątrz budynków, spełniających wymagania grupy BI według EN 87. 

   Powierzchnia licowa S , (cm
2
)  Badanie 

wg normy  
S ≤ 90 ≥  90< S 

≤190  

190<S ≤410  S>410  

Wymiary i jakość powierzchni Długość i szerokość  

e odchylenie, w %, średniego 

wymiaru każdej płytki (2 lub 4 boki) od 

wymiaru roboczego (W)  

±1,2  ±1,0  ±0,75  ±0,6  EN 98
N2)

  

f odchylenie, w %, średniego wymiaru 

każdej płytki (2 lub 4 boki) od 

średniego wymiaru 10 próbek (20 lub 

40 boków)  

±0,75  ±0,5  ±0,5  ±0,5  EN 98
N2)

  

Grubość  

- odchylenie, w %, średniej grubości 

każdej płytki od wymiaru roboczego  

±10  ±10  ±5  ±5  EN 98
N2)

  

Krzywizna boków
(1)

 (boki licowe)  
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- maksymalne odchylenie od linii 

prostej, w %, odniesione do 

odpowiednich wymiarów roboczych  

±0,75  ±0,5  ±0,5  ±0,5  EN 98
N2)

  

Odchylenie naroży od kąta prostego
(1)

  

- maksymalne odchylenie od kąta 

prostego, w %, odniesione do 

odpowiednich wymiarów roboczych  

±1,0  ±0,6  ±0,6  ±0,6  EN 98
N2)

  

Płaskość powierzchni 

- maksymalne odchylenie w %  

a) Krzywizna środka w odniesieniu do 

przekątnej obliczonej z wymiarów 

roboczych  

±1,0  ±0,5  ±0,5  ±0,5  EN 98
N2)

  

b) Krzywizna boków w odniesieniu do 

odpowiedniego wymiaru roboczego  

±1,0  ±0,5  ±0,5  ±0,5  EN 98
N2)

  

c) Wypaczenie odniesione do 

przekątnej obliczonej z wymiarów 

roboczych  

±1,0  ±0,5  ±0,5  ±0,5  EN 98
N2)

  

Jakość powierzchni licowanej 
(2)

  Minimum 95% płytek nie powinno mieć 

widocznych wad, powodujących pogorszenie 

wyglądu powierzchni ułożonej płytek.  

EN 98
N2)

  

Właściwości fizyczne  

Nasiąkliwość wodna, w %  Średnio ≤ 3  

maksymalna wartość jednostkowa 3,3  

EN 99
N2)

  

Wytrzymałość na zginanie w N/mm
2
  min. 27  EN 100

N2)
  

Twardość powierzchni (w skali Mohsa)  

a) płytki szkliwione  min. 5  EN 101
N2)

  

b) płytki nieszkliwione  min. 6  EN 101  

Odporność na ścieranie  

a) Odporność na ścieranie wgłębne 

płytek i płyt nieszkliwowych (strata 

objętości w mm
3
)  

min. 205  EN 102
N2)

  

b) Odporność na ścieranie płytek i płyt 

szkliwionych - Klasa I - IV  

klasa ścieralności powinna być podana przez 

producenta  

EN 154
N2)

  

Współczynnik liniowej rozszerzalności 

cieplnej od temperatury pokojowej do 

100oC 
o
C  

max. 9 X 10
-6

 X K
-1

  EN 103
N2)

  

Odporność na nagłe zmiany 

temperatury  

wymagana  EN 104
N2)

  

Odporność na pęknięcia wymagana  EN 105
N2)
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włoskowate
(3)

  

Mrozoodporność  wymagana  EN 202
N2)

  

Właściwości chemiczne  

Odporność na plamienie, płytki 

szkliwione - Klasa 1 - 3  

min. klasa 2  EN 122
N2)

  

Odporność na działanie chemikaliów domowego użytku i soli do basenów kąpielowych z wyjątkiem 

środków czyszczących zawierających kwas fluorowodorowy i jego sole:  

a) Płytki szkliwione, klasa AA - D  min. klasa B  EN 122
N2)

  

b) Płytki nieszkliwione  wymagana  EN 106
N2)

  

Odporność na działanie kwasów i 

zasad (z wyjątkiem kwasu 

fluorowodorowego i jego soli)  

Wymagana na żądanie, zgodnie z klasą 

odporności chemicznej podaną przez 

producenta  

EN 122
N2)

  

a) Płytki szkliwione, klasa AA - D        

b) Płytki nieszkliwione  wymagana
(4)

  EN 106
N2)

  

(1)
 Stosuje się do płytek z prostymi bokami. 

(2)
 Niewielkie odchylenia od standardowej barwy są nieuniknione i powstają w czasie wypalania. 

Zmiany odcieni kolorów powierzchni licowej płytek i płyt prasowanych na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej, które mogą być szkliwione, jak również odcienie koloru okładziny mogą być pożądane i 

charakterystyczne dla danego typu płytek. 
(3)

 Pewne efekty dekoracji mają tendencję do pęknięć włoskowatych. Powinno to być zaznaczone 

przez producenta i wówczas nie oznacza się odporności na pęknięcia włoskowate według EN 

105N2). 
(4)

 Nieznacznych zmian zabarwienia nie należy traktować jako skutku oddziaływań chemicznych. 

 

5.3 S.T.-. Posadzki 
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S.T.-. Posadzki z wykładzin PCV (CPV 45432000-4) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych ... 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek z wykładzin PCV. 
Zakres robót remontowych posadzek . 
1. Roboty przygotowawcze 
2. Zerwanie starych wykładzin z płytek PCV 
3. Oderwanie listew podłogowych 
4. Naprawa podłoża wraz z wykonaniem dylatacji i klamrowania pęknięć 
5. Dostosowanie kanałów włazowych do poziomu posadzek wraz z robotami towarzyszącymi 
6. Wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy o dużej wytrzymałości na natężenie ruchu 
7. Przygotowanie podłoża do ułożenia cokołów z PCV 
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8. Wzmocnienie posadzki – gruntowanie 
9. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej 
10. Szlifowanie mechaniczne posadzek 
 
12. Ułożenie wykładziny podłogowej dostosowanej do dużego natężenia ruchu z wywinięciem 
cokołów na ścianę 
13. Zgrzewanie wykładzin 

 ułożenie płytek terakota wraz z cokolikami na uprzednio przygotowanym podłozu 
antypoślizgowych  kl ścieralności IV 

14. Montaż listew progowych 
15. Gruntowanie wykładziny środkiem antypoślizgowym 
16. Wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z ich utylizacją 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin tekstylnych winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. Materiały 
18 
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2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są wykładziny PCV i kleje określone w projekcie 
budowlano-wykonawczym: 
2.1-Wykładzina PCV 
podłogowe sale dydaktyczne 
jednorodna o strukturze i wzorze przez na całej grubosci 
a) homogieniczna 
b) antystatyczna 
c) Klasyfikacja użytkowa 34 
d) Grupa ścieralności T 
e) Właściwości antypoślizgowe  
f) wytrzymalosc na scieranie 
g) odpornosc na wgniatanie 
h) grubosc wykladziny min 2,0mm antyposlizgowa 
i) gwarancja 5 lat 
j) posiadanie ważnego certyfikatu 
k) atest PZH, 
l) atest trudnopalnosci 
o Wykladzina winna być ułożona z wywinieciem cokołow na scianie łaczona sznurem 
spawalniczym dostosowanym do kolorystyki podloża 
o Kolorystyka i wzornictwo uzgodnione z Inwestorem 
Ogólna charakterystyka techniczna: 
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2.3.Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi istniejące podłoże które należy przygotować zgodnie z 
wymaganiami dla posadzek - bez warstwy izolacynej. 
Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta 
wykładziny. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Do układania wykładzin tekstylnych stosuje się noże do przycinania wykładzin, pace i szpachelki 
stalowe, wałki dociskowe, liniały stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.Transport i składowanie 
Wykładziny PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25şC. Należy je ochronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
19 
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5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 
technologicznymi producenta. 
5.3. Opis ogólny. 
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład pod 
posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie i 
wilgotności max. 3% dla podkładu cementowego i max. 1,5% dla podkładu anhydrytowego i 
gipsowego. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę 
wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw 
można przystąpić do dalszych prac. 
Do wykonania posadzki z wykładziny PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, 
łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być niższa niż 15şC. W 
obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana 
z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć odpowiednio do 
wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakładów, i luźno ułożyć na podkładzie. Układ 
spoin między arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego 
ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle do ściany okiennej. Przy układaniu wykładzin 
należy dopasować ich kierunek, a przy wykładzinach wzorzystych również wzór stykających się 
arkuszy. 
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 
dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu 
należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na 
odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa 
naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5-10 min. można nałożyć arkusze 
wykładziny i starannie docisnąć. Powierzchnia przyklejonej wykładziny nie może mieć sfałdowań, i 
pęcherzy, szczeliny pomiędzy brzegami arkuszy powinny być nie większe niż 0,5mm. 
Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny skleić 
na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez producenta. 
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Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny wyklejonymi na ścianę. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola robót 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin PCV polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 
– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin PCV. 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 
– jednolitość wzoru lub barwy. 
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie 
rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub 
obowiązującej normy. 
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 
20 
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– poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie 
miejsc nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 
– wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie 
zanieczyszczona klejem. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Posadzki oblicza się w m2. 
Zarówno Inwestor i Inspektor jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie. 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
8.2.Odbiór elementów 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
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– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Dopuszczalne tolerancje: 
- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m 
i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
- prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy 
niż 5 mm, 
- odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu 
9. Podstawa płatności 
Wyłączona z zakresu opracowania. 
10. Przepisy związane 

 
usytuowanie.” 
Polskie normy: 
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-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z 
polichlorku winylu. 

-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
18 
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  KONSTRUKCJE STALOWE –
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ  (CPV 45223000-6 ) 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
stalowych  
1.2. Zakres stosowania SST  
SST 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 SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnie z pkt. 1.1.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”.  
2.2. Wymagania szczegółowe  
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm:  
PN-EN 10020:2003  
•PN-EN 10027-1:1994  
•PN-EN 10027-2:1994  
• PN-EN10021:1997  
• PN-EN10079:1996  
• PN-EN10204+AK:1997  
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• PN-90/H-01103  
• PN-87/H-01104  
• PN-88/H-01105  
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.  
Wyroby walcowane – blachy  
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
Łączniki  
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,  
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039  
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a 
ponadto:  
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430  
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-
67/M-69356.  
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się niedopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” .  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 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.  
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub 
grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.  
4.2. Wymagania szczegółowe  
Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji 
powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie powinny 
być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być 
zabezpieczone przed zagubieniem.  
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych.  
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy:  
- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych 
odkształceń pod działaniem ciężaru własnego,  
- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z 
ostrymi krawędziami elementów,  
- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; 
zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
5.2. Wymagania szczegółowe  
5.2.1.Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać 
zewnętrznej kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia.  
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Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji 
technicznej.  
Wyroby pokrzywione i pogięte w czasie transportu należy przed zmagazynowaniem prostować na 
zimno bądź na gorąco. Podstawowe elementy prostuje się na zimno. Podgrzewać należy obszar 1,5-
2 razy większy od odkształconego.  
5.2.2.Obróbka.  
Na obróbkę materiału składają się czynności:  

- cięcie,  
- wykonanie otworów na śruby,  
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe  
- gięcie elementów,  
- pasowanie elementów.  

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań 
normy PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru 
przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających 
brzegów styków z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN 
ISO913:2002.  
5.2.3.Malowanie.  
Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w 
dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania 
powinny być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie może być niższa niż +5ºC .  
5.2.4. Montaż konstrukcji stalowej  
Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż80%, a temperatura nie 
niższa niż +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki miejsce spawania i stanowiska 
spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, 
farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Spoiny powinny 
posiadać klasę zgodną z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub 
wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być 
obrobione mechanicznie.  
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999  

- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1,  
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2  

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać 
klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, 
ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.  
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać 
się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania.  
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i 
PN-9/S-10050.  
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne.  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały.  
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor 
Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej 
jakości materiałów.  
6.2. Kontrola połączeń spawanych  
Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  

- kontrola wstępna,  
- kontrola podczas spawania,  
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- kontrola wykonanych połączeń.  
- oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na 
zewnątrz,  
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  

Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane 
musza być wycięte i ponownie założone.  
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz 
asortyment stosowanych materiałów.  
Kontrola obejmuje:  

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi 

przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny 
zewnętrzne na budowie.  

- roboty montażowe  
- kontrola zachowania warunków bhp.  

6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia 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  
Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Zasady ogólne  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w 
naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z projektem i SST, instrukcje użytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje użytkowania 
wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych w projekcie technicznym.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9.  
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia  
- montaż konstrukcji na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.  
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy.  
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.  
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja 
kształtu i wymiarów.  
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 
 
WIDOK POGLĄDOWY  BALUSRTADY 

 
 

 
 
Balustradę   wys  1,10 m ze stali nierdzewnej należy wykonać 

 z rur  o średnicy min 42,4 mm  słupki i porecze 

http://www.eskatt.pl/images/wzor_schody_3sl_3_wyp.jpg
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  wypełnienie  balustrady z preta o średnicy 12 mm  (min 5 szt )  
 tuleje  montażowe  

 
- zakończenie  winno być wykonane łukiem  min 20-30 cm  zaslepionym  zaślepką 

otworu słupka  i rur  ze stali nierdzewnej  
- skręty łuki kątowe  – połączenia  na biegach  miedzypietrowych wykonać łukowe  

 
 

07  ST Instalacje elektryczne 
A. Wymagania ogólne 

 
o Nazwa zamówienia 
o Przedmiot i zakres robót 
o Prace towarzyszące 
o Kody CPV 
B. Wymagania szczegółowe 
1. Wytyczne wykonania robót 
1.1. Trasowanie linii 
1.2. Montaż instalacji 
1.4. Wykonanie i montaż tablic rozdzielczych wraz elementów zasilaniem. 
1.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
1.7. Odbiór końcowy 
2. Uwagi ogólne 
3. Normy i dokumenty związane 
23 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SSP Gościcino 
A. Wymagania ogólne 
1. Część ogólna 
Należy stosować ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane w 
Specyfikacji Technicznej instalacji sanitarnych. 
1.1. Nazwa zamówienia 
Instalacje elektryczne - remontu instalacji elektrycznej – wymiany w pomieszczeniu 
Sali dydaktycznej chemii wraz z zapleczem. Pom pokoju nauczycielskiego ,holl Ip. 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
o Wymiana instalacji oświetleniowej 
o Wymiana instalacji gniazd wtykowych ,puszek,itp 
o Wymiana osprzętu oświetleniowego 
o pomiary instalacji 
1.3. Prace towarzyszące 
o . Roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji i 
o montażem urządzeń 
o . wykonanie przebić przez przegrody wewnętrzne 
o . wykonanie przebić przez przegrody zewnętrzne 
o . wykonanie bruzd 
o . prace wykończeniowe ( - tynkowania bruzd) 
o . maskowanie przewodów prowadzonych po wierzchu 
1.4. Kody CPV 
45311100-1 ; Układanie przewodów izolowanych 
45315700-5 ; Instalowanie urządzeń rozdzielczych i aparatów elektrycznych niskiego 
napięcia 
45311000-0 ; Konstrukcje wsporcze 
45310000-0 ; Prace uzupełniające, badania odbiorcze, pomiary 
45450000-6 ; Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 
45314320-0 ; Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 
45231400-9 ; Elektroenergetyczne linie kablowe 
45312100-8 ; Instalacje urządzeń sygnalizacyjnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SSP Gościcino 
B. Wymagania szczegółowe 
1. Wytyczne wykonania robót 
1.1 Trasowanie linii 
Trasowanie linii należy wykonać zgodnie z z obowiązującymi przepisami uwzględniając 
konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. W trakcie 
trasowania należy również oznaczyć miejsca mocowań wsporników, uchwytów i korytek 
instalacyjnych. Prace należy prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem służb 
elektroenergetycznych użytkownika. 
- 
- - podłączyć przewody do rozdzielnic i odbiorników, 
- - na kable należy założyć oznaczniki kablowe zawierające: nazwę rozdzielnicy, nr 
obwodu, nr kabla, typ i przekrój kabla 
- - wykonać próby montażowe – sprawdzające, 
- - sporządzić dokumentację powykonawczą, 
- - odbiór robót, 
- - przyłączyć zasilanie. 
1.4. Wykonanie i montaż tablic zasilająco-sterowniczych wraz z zasilaniem. 
- Tablice zasilająco-sterownicze, zgodnie z potrzebami wynikającymi z zasilaniem 
planowanych urządzeń 
- - jakość połączeń elektrycznych oraz mechanicznych aparatów, dokręcić 
wszystkie śruby i nakrętki 
- - układ mocowań, 
- - czy właściwe są opisy na szyldzikach na elewacji, 
- - czy opisy aparatów są właściwe 
- - przyłączyć projektowane obwody elektryczne, 
- - wykonać próby montażowe, 
- - sporządzić dokumentację powykonawczą, 
- - dokonać odbioru robót, 
- - przyłączyć do sieci elektrycznej. 
1.7. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy ma być poprzedzony uprzednio wymienionymi odbiorami częściowymi. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót a w szczególności: 
- - protokóły i zaświadczenia z odbiorów częściowych, 
- - dokumentację powykonawczą, 
- - certyfikaty urządzeń, kabli i przewodów, 
25 
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- - oświadczenie. 
Ponadto przyjmowane do eksploatacji urządzenia i instalacje muszą posiadać następującą 
dokumentację prawną i techniczną: 
- - projekt wykonawczy wraz z zaznaczonymi zmianami, 
- - dokumentację fabryczną urządzeń, w tym: świadectwa, karty gwarancyjne (z terminami 
ich ważności), febryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne, 
montażowe i zestawieniowe, 
- - dokumentację eksploatacyjną 
W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia instalacji do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać stosowne oświadczenie Inwestora lub w przypadku 
przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 
2. Uwagi ogólne 
- - Roboty prowadzone będą w obiekcieo szczególnym charakterze, w związku z czym 
należy liczyć się z koniecznością prowadzenia szczegółowych uzgodnień ze służbami 
technicznymi Inwestora oraz z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień. 
- - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem 
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wymagań określonych we właściwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami 
i instrukcjami producentów urządzeń, osprzętu i armatury, z zachowaniem dokładności 
montażu i ostrożności. 
- - Montaż urządzeń – zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
- - Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel 
legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 
- - Wszystkie montowane materiały i urządzenia powinny być nowe i posiadać 
wymagane prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty. 
- - Montaż poszczególnych części wszystkich instalacji musi być wykonany fachowo 
aż do całkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, które mają pełnić. 
- - Urządzenia i elementy poszczególnych instalacji zamontowane lub składowane na 
terenie budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych 
prac w danym rejonie. 
- - Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać 
porządek. Nadwyżki materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie robót muszą być w 
odpowiednim czasie usuwane z terenu budowy, przy czym należy przestrzegać przepisy 
dotyczące kontrolowanego pozbywania się odpadków. 
- - W czasie trwania prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów BHP, 
przepisów dotyczących ochrony ppoż., dotyczących pracy przy urządzeniach 
elektrycznych, spawalniczych itp. 
- - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w naturze możliwości montażowe 
poszczególnych instalacji. 
26 
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- - Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia 
lub zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów 
budynku. 
Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 
r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji 
elektroenergetycznych urządzenia, aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać 
aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia. 
3. Normy i dokumenty związane 
Numer normy 
Tytuł normy 
PN-IEC 603614-1: 2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-441: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
PN-E-01002: 1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody elektryczne. 
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PN-70/E-79100 Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami i cyframi. 
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znam. 0,6/1kV. 
PN-74/E-90184 Przewody wielożyłowe w izolacji polwinitowej. 
PN-IEC439-1+AC/94: 1999 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 
dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie 
badań typu. 
PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych. 
PN-IEC 60364-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
27 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączeniowe 
PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i 
wymagania. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN–68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania badań przy odbiorze. 
PN-IEC 60364-4-443: 1999 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała. 
PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-534: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami. 
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PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-551: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
Inne 
Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. BPUE, wyd. 1997 r. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawarte 
w następujących częściach branżowych: Tom V - „Instalacje elektryczne” wyd. ARKADY, 
1988r. 
Powyższe rozporządzenia, „Warunki techniczne...” i normy zawierają podstawowe 
wymagania w zakresie wykonania robót elektrycznych i ich odbioru, umożliwiające 
prawidłowe wykonanie i odbiór tych robót oraz ocenę ich jakości. 
 
08 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  SANITARNYCH  
 Przedmiot opracowania. 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót branży sanitarnej i c.o w ramach realizacji zadania: Remont pomieszczeń 
wewnętrznych  sanitarnych  w budynku Samorządowej szkoły Podstawowej w Gościcinie z siedziba przy 
ul. Wejherowskiej 22 . 
1.2 Zakres stosowania ST - 3. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i 
Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie  
1.3 Ogólny zakres robót objętych ST-3. 
Roboty sanitarne – 
1. Montaż baterii umywalkowej ,umywalek,muszli w pomieszczeniach wraz z przebudowaą podejść. 
dopływowych i odpływowych  
2. Montaż zaworu przelotowego wraz z przebudowa podejść. 
3. montaż postumentów umywalkowych . 
montaż zaworów termostatycznych i odcinających  
5. Montaż odcinka rury centralnego ogrzewania  
6. Montaż  grzejników panelowych I  żeliwnych  
innne prace związane z remontem pomieszczeń  

 roboty remontowo budowlane sanitarne  związane z remontem wyznaczonych pomieszczeń   
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
W czasie prowadzenia podstawowego zakresu robót budowlanych zakłada sie wystapienia robót 
tymczasowych i towarzyszących polegających na: 
- transporcie i przenoszeniu wyposażenia remontowanych pomieszczeń (sprzet, meble), 
- usunieciu materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Wykonawca powinien uwzględnić koszty zwiazane z wymienionymi robotami w oferowanej cenie 
ryczałtowej. 
1.5 Informacje o terenie budowy. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
1.6 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
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1.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
1.8 Ochrona środowiska. 
Nie przewiduje sie konieczności okreslenia szczegłowych zasad dotyczacych ochrony 
srodowiska w zwiazku z wykonywanymi robotami budowlanymi. 
1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
1. W celu zachowania wymogów bezpieczenstwa podczas robót prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz 
budynku należy zastosowac: 
- wygrodzenie tymczasowe wokół miejsca prowadzenia robót, 
- tablice informujace o prowadzonych robotach budowlanych i wykopach, 
- środki ochrony indywidualnej pracowników zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp. 
2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy: 
- zastosowac niezbedne srodki gasnicze na stanowiskach pracy, zwłaszcza podczas 
prowadzenia robót montażowych i spawalniczych, 
- podczas posługiwania sie urzadzeniami elektrycznymi. 
1.10 Ogrodzenie placu budowy. 
Charakter prowadzonych robót nie wymaga trwałego ogrodzenia placu budowy. 
1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Charakter prowadzenia robót nie wymaga wykonania robót polegajacych na zabezpieczeniu jezdni i 
chodników. 
1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
1. Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porzadku publicznego 
- 45 216110-8. 
2. Roboty hydrauliczne i roboty sanitarne - 45330000-9. 
1.13 Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe zawarte w specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami 
zawartymi w : 
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, 
- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2072). 
2.0 Wymagania dotyczace właściwości wyrobów budowlanych, niezbedne wymagania 
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowania, 
kontrola jakosci odniesione do postanowien norm. 
1. Przewiduje sie, że do wykonania przedmiotu zamówienia zostana zastosowane materiały według 
załączonego zestawienia materiałów Zał. nr 1. Materiały powinny spełniac wymagania okreslone w Art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 
2. Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych powinno odbywac sie w 
zamknietym, suchym, ogrzewanym pomieszczeniu o dobrej wentylacji znajdujacym sie na terenie placu 
budowy (w przekazanych pomieszczeniach) w opakowaniach dostarczonych przez producentów 
materiałów budowlanych. 
3. Transport materiałów budowlanych, których zastosowanie przewiduje zakres niniejszego zamówienia, 
nie wymaga użycia żadnych specjalnych srodków transportu i powinien odbywac sie z zastosowaniem 
samochodów dostawczych o niewielkiej ładowności. 
4. Kontrola jakości wyrobów budowlanych. 
- Należy prowadzic kontrole dostaw materiałowych pod wzgledem ilosciowym i 
jakosciowym. 
- Podczas odbioru dostaw należy ujawnic ewentualne braki ilosciowe, uszkodzenia, 
zniszczenia, utrate wartosci użytkowych materiałów. Należy sporzadzic protokoły 
szkód. 
5. Dopuszcza sie zastosowanie rozwiazan zamiennych w zakresie materiałów 
zaproponowanych powyżej wg Zał. nr 1. Istotne jest dla Zamawiajacego aby materiały 
zastosowane zamiennie zapewniały porównywalna jakosc wykonywanych robót oraz 
spełniały wymogi okreslone w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 
3.0 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robót 
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budowlanych zgodnie z założona jakoscia. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
4.0 Wymagania dotyczace srodków transportu. 
Srodki transportowe użyte podczas prowadzenia robót budowlanych powinny byc 
dostosowane do wjazdu na nieruchomosc przy ul. Starogrodzkiej w Drawsku Pomorskim. 
Zaleca sie użycie do transportu materiałów samochodów dostawczych i skrzyniowych o 
ładownosci do 5,0 t. 
5.0 Wymagania dotyczace wykonania robót. Sposób wykonczenia elementów. 
Tolerancje wymiarowe. Inne szczegóły technologiczne, wymagania specjalne. 
1. Bateria umywalkowa, srednicy 15 mm, nascienna. Montaż według instrukcji 
dostawcy. 
2. Umywalka fajansowa biała standardowa z syfonem gruszkowym z pcw i półnoga o szerokosci 60 cm, 
montowana na scianie za pomoca wsporników stalowych. Montaż na wysokosci 80 cm nad posadzka. 
3. Zawory przelotowe i odcinajace instalacji wodociagowej kulowe srednicy 15 mm. 
4. Terma elektryczna pojemnościowa – 50 dcm

3 
z podłączeniem wody rurami miedzianymi fi 12 mm, 

podejscie kanalizacyjne pcw 110 mm. Montaż za pomocą ucwytów i kołków rozporowych do podłoża. 
Przewody wodociągowe izolowane. 
5. Rurociag z rur miedzianych, o połączeniach lutowanych średnicy 12 mm,układany na scianach 
budynku. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc 
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6.0 Kontrola, badania, odbiór wyrobów, odbiór robót budowlanych, dokumenty 
odniesienia. 
1. Baterie umywalkowe, zawory przelotowe i odcinające. Przeprowadzić odbiór w 
zakresie szczelności podłączeń. 
2. Umywalki fajansowe. Przeprowadzić odbiór w zakresie szczelności podłączeń, 
zamocowania uchwytów, wysokości ponad posadzkę. 
3. Ustęp „kompakt”. Przeprowadzić odbiór w zakresie szczelności podłączeń podejść, 
zamocowania do podłoża. 
4. Rurociąg z rur miedzianych sr. 12 mm o połączeniach lutowanych - 
wodociągowe i c.o.. Odbiór powinien dotyczyć: kontroli średnic, wykonania połączeń, 
spadków, zastosowanych materiałów. Rurociąg należy poddać próbie ciśnieniowej. 
Przeprowadzić kontrole zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji termicznych. 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również oceny zgodności robót z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie prace montażowe urządzeń powinny być wykonane zgodnie z ich DTR. 
Montaż instalacji sanitarnych należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania odbioru robót, przepisami bhp, ppoż. oraz zaleceniami producentów urządzeń. 
Po zakończeniu robót montażowych instalacji wodociągowej należy przeprowadzi próby 
szczelności w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
Do odbioru technicznego należy przedstawić protokół wykonanych prób szczelności 
Instalacji wodociągowej. 
7.0 Przedmiar i obmiar robót. 
1. Bateria umywalkowa, zawór odcinający i przelotowy - obmiar w sztukach. 
2. Umywalki fajansowe, ustępy - obmiar w sztukach. 
3. Rurociągi z rur , wodne i c.o. – obmiar w m. 
4. Rurociągi kanalizacyjne – obmiar w m. 
8.0 Sposób odbioru robót budowlanych. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
9.0 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Zgodnie ze ST-0 Wymagania ogólne. 
10.0 Dokumenty odniesienia: dokumentacja projektowa, normy, aprobaty techniczne, 
inne dokumenty i ustalenia. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016, z późniejszymi zmianami); 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
- PN- 74/H-74200 Rury stalowe instalacyjne ze szwem. 
- PN- 67/C-89205 Rury kanalizacyjne bezciśnieniowe z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. 
- PN- 67/C-8920 Kształtki kanalizacyjne bezciśnieniowe z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu. 
- PN 82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne. 
- PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa. 
- Instrukcje producentów materiałów i karty wyrobów. 
 
 
09  Wymagania dot. Bramy garażowej  

Brama garażowa  o wym  240o * 2300 

 Ocieplenie ma grubość 4cm (a nie 2cm) bardzo gęstą pianką poliuretanową, brama wyposażona 
również w uszczelki gumowe na całym obwodzie otworu oraz uszczelki między-segmentowe, 

 Posiadająca  tzw. niskie prowadzenie, min 17cm nadproże nad otworem Wyposażone są w 
mechanizm sprężyn skrętnych równoważący ciężar bramy, który jest, co prawda najdroższym, ale 
też najlepszym systemem wspomagania otwierania bramy. Pozwala on na łatwe ręczne 
operowanie bramą w przypadku braku prądu i nie obciąża automatyki, 

 Prowadnice, zawiasy, panele bramy są wykonane z  materiałów posiadających atest  ilub 
Certyfikat , 

 Posiadają mechanizm zapobiegający gwałtownemu opadnięciu bramy w przypadku pęknięcia 
sprężyny skrętnej, 

HAMULEC AWAYJNEGO BLOKOWANIA BRAMY W PRZYPADKU PĘKNIĘCIA SPRĘŻYN 

 przystosowane są specjalnie do współpracy z automatyką . Automatyczne otwieranie i zamykanie 
bramy płynne  w przypadku braku zasilania  ręczne, Dodatkowo, w przypadku awarii któregoś z 
elementów bramy (np. pęknięcia linki), automat  musi utrzymać bramę i nie pozwolić jej opaść w 
niekontrolowany sposób, 

Specyfikacja segmentowej bramy garażowej  

 izolacja termiczna w postaci pianki poliuretanowej (40mm), 

 płaski panel bez struktury skórki pomarańczy, 

 uszczelki na całym obwodzie bramy garażowej (dwie pionowe oraz dwie poziome), 

 dodatkowe uszczelki między segmentowe, 

 segmentowa brama garażowa  z  barierą akustyczną i termiczną, 

 siłownik elektryczny o mocy 250W oraz udźwigu 800N, 

 zasięg pilota około 50 - 70m, 

 wyłącznik ścienny w zestawie, 

 możliwość otwierania i zamykania ręcznego bramy w przypadku braku zasilania, 

 zamek oraz komplet kluczy w zestawie, 

 sprężyna skrętna montowana na belce poprzecznej do nadproża, 

 dodatkowe wzmocnienie prowadnic bocznych, 

 montaż do garażu z nadprożem (min. 170mm), 

 obustronnie okleinowana kolorem złoty dąb, lub równoważny  

 gwarancja do 24 miesięcy. 
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10 roboty zewnętrzne – chodnik  
Ułożenie nawierzchni  z kostki brukowej grub 6 cm  na podsypce cem piaskowej  wraz z robotami 

towarzyszącymi  + obramowanie chodnika z  obrzeży trawnikowych  20/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


