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I.  ST 01  Wymagania ogólne i założenia do przedmiaru 
1. Część ogólna 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z PROJEKTEM REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE. 
  
1.3. Zakres stosowania ST 
 Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  jak w pt.1.2 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) : 

1. Rozbiórka wskazanych ścian działowych oraz wykonanie projektowanych z płyt gipsowo-
kartonowych oraz murowanych,  

2. Renowacja tynków wewnętrznych ścian i sufitów kondygnacji poddasza poprzez skucie 
istniejących tynków i wykonanie nowych oblicowań lub wykonanie gładzi, 

3. Wykonanie sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach, 
4. Wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów, 
5. Remont warstw stropu z niwelacją różnicy poziomów w pomieszczeniach- demontaż istniejących 

warstw, usunięcie polepy, wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wykonanie nowych 
izolacji, warstw podkładowych i oblicowań oraz renowację istniejącej podłogi, 

6. Wymiana drzwi wewnętrznych- wykucie z muru drzwi wewnętrznych, obsadzenie ościeżnic, 
montaż skrzydeł drzwiowych, uzupełnienie tynków na ościeżach; wymiana stolarki okiennej, 

7. Wydzielenie przegród przeciwpożarowych budynku, 
8. Pozostałe roboty, 
9. Wywóz materiałów z rozbiórki do utylizacji. 

 
 Wszystkie prace naprawcze wewnętrzne należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem 
przepisów bhp. 
 
1.5. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
 Zaliczyć do nich należy wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze nie ujęte w przedmiarze robót, 
których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, które 
nie są przedmiotem odrębnego fakturowania, gdyż zostały uwzględnione w wynagrodzeniu. Są to 
również wszystkie prace wynikające z bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, organizacji ochrony i 
utrzymania porządku na placu budowy, praca rusztowań  zabezpieczenie stanowisk roboczych i miejsc 
wykonywania robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując 
ceny jednostkowe i ceny za poszczególne pozycje robót podstawowych ujętych w przedmiarze robót. 
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1.6. Informacje o terenie budowy 
Budynek murowany z elementów drobnowymiarowych, podpiwniczony, posadowiony 

bezpośrednio na gruncie, wyposażony w infrastrukturę techniczną. Budynek pełni funkcję leczniczą jako 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
1.6.1 Organizacja robót budowlanych 

a) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót . 
b) WYKONAWCA nie może odmówić przejęcia placu budowy pod rygorem rozwiązania Umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 
c) WYKONAWCA zapewni na swój koszt nadzór techniczny, robociznę, wyroby, urządzenia, 
wyposażenie oraz wszelkie inne usługi i rzeczy o charakterze trwałym lub tymczasowym 
niezbędne do wykonania i zakończenia robót, a także usunięcia wszelkich wad i usterek. 
d) WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na terenie budowy, 
wyposażenie, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce 
przepisami oraz normami. Urządzenia oraz wyposażenie będą nowe, nieużywane i o jakości nie 
niższej niż określona w specyfikacjach stanowiących część dokumentacji projektowej. 
Odstępstwa od tych zasad wymagają pozytywnej opinii Inspektora nadzoru i akceptacji 
Zamawiającego, zgodnie z wprowadzoną procedurą. 

e) WYKONAWCA przeprowadzi na swój koszt wszelkie badania specjalistyczne niezbędne do 

prowadzenia i odbioru robót, jeżeli będą wymagane przez obowiązujące normy i przepisy. 

f) WYKONAWCA odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnień i warunków niezbędnych 

do zapewnienia  zaopatrzenia terenu budowy w energię elektryczną, wodę, połączenia 

telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków przez cały okres realizacji robót wraz z pokrywania 

kosztów z tym związanych. Zamawiający oraz inspektor nadzoru będą współpracowali z 

WYKONAWCĄ celem  uzgodnienia możliwości pozyskania mediów dla celów budowy. 

g) WYKONAWCA ma prawo do wcześniejszego zbadania terenu budowy w celu akceptacji 

warunków przed przystąpieniem do przetargu. 

h) WYKONAWCA jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych 

od  Zamawiającego w związku z realizacją robót i nie wykorzystywania ich bez  zgody 

Zamawiającego do żadnych innych celów poza realizacją robót. Postanowienia niniejszego 

ustępu dotyczą również Podwykonawców. 

i) Najpóźniej w terminie 7 dni od zgłoszenia przedsięwzięcia do odbioru końcowego 

WYKONAWCA oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia, wyroby, odpady, 

pozostałości po robotach tymczasowych oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do 

przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i niebudzącym zastrzeżeń. 

 
1.6.2 Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. oraz 
winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.   
b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia sieci , instalacji oraz wszelkich urządzeń 
przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora  nadzoru  o 
zaistniałych uszkodzeniach lub zniszczeniach. 
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w mieniu spowodowane i mające związek 
z prowadzonymi przez niego robotami. 
d) W przypadku posiadania przez WYKONAWCĘ polisy obrotowej, WYKONAWCA zobowiązany 
jest do objęcia wspomnianą polisą niniejszej Umowy, odnawiania polisy i utrzymywania jej w 
mocy przez cały okres prowadzenia robót.  
e) WYKONAWCA na własny koszt podejmie wszelkie konieczne działania, by chronić strony 
trzecie, w tym także pracowników i przedstawicieli. Zamawiającego przed potencjalnymi 
obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem Terenu Budowy. 
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 1.6.3 Ochrona środowiska 
a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
b) W przypadku odpadów materiałów nowo wbudowywanych i z demontażu Wykonawca 
zobligowany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów świadczących o prawidłowym 
(zgodnym z przepisami) postępowaniu z nimi  (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach – 
Dz.U nr 185 poz.1243). 
c) WYKONAWCA w związku z realizacją robót objętych niniejszą Umową nie spowoduje ani nie 
zezwoli na zrzucanie, emisję lub wyciek jakichkolwiek niebezpiecznych odpadów lub substancji 
zanieczyszczających środowisko. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za 
przestrzeganie wszystkich, przepisów, regulaminów i wymogów ochrony środowiska 
regulujących kwestie niebezpiecznych substancji oraz bezpieczeństwa i higieny robót. 
d) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej liczby pojemników i wywóz 
nieczystości i odpadów z terenu budowy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 
f) WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z terenu budowy wszelkie śmieci, odpady 
lub pozostałości po robotach pomocniczych i tymczasowych. 
e) Materiały pochodzące z demontażu, nie nadające się do ponownego wbudowania, 

Wykonawca jest zobowiązany wywieźć z terenu budowy, 

f) Koszt transportu odpadów na miejsce utylizacji obciąża Wykonawcę. 

g) Do końcowego rozliczenia robót Wykonawca dołączy kopie kart przekazania odpadów 

powstałych podczas prac objętych umową. 

 
1.6.4  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

a) Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r, Nr 47, poz.401). 
b) WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za cały teren budowy od chwili protokolarnego 
przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy  
Zamawiającemu. W szczególności WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 
powstałe w tym okresie w związku z realizacją Robót, a także za przestrzeganie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz za właściwe zabezpieczenie terenu budowy 
i znajdujących się na nim obiektów przed powstaniem pożaru w tym zabezpieczenie sprzętu 
przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
c) WYKONAWCA będzie utrzymywał w pełnej sprawności urządzenia i sprzęt z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej na placu budowy 
d) WYKONAWCA zapewni urządzenia socjalne oraz środki higieny dla zatrudnionego personelu. 
e) WYKONAWCA podejmie wszelkie zasadne czynności w celu zabezpieczenia robót i osób 
upoważnionych do przebywania na terenie  budowy oraz osób trzecich, w tym : 

1)zgodny z przepisami stały nadzór inspektora BHP na budowie, 
2)przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przeciwpożarowych, 
3)wyposażenie wszystkich osób przebywających na terenie budowy w sprzęt ochronny i 
zabezpieczający. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.6.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Po protokolarnym przekazaniu placu budowy WYKONAWCA zorganizuje zaplecze socjalno-

biurowe dla potrzeb własnych. Zabezpieczy dostawy mediów i odprowadzanie ścieków oraz 

zapewni ochronę terenu zaplecza.  Za straty w mieniu w w/w zakresie Zleceniodawca nie 

odpowiada. 
 
1.6.6 Ogrodzenia i zabezpieczenie  placu budowy 

a) Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, WYKONAWCA podejmie niezwłocznie 
wszystkie niezbędne czynności związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy 
do prawidłowej realizacji robót. 
b) WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za cały teren budowy od chwili 
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu 
zamówienia Zamawiającemu. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe 
w tym okresie w związku z realizacją robót, a także za przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz za właściwe zabezpieczenie terenu budowy i 
znajdujących się na nim obiektów przed powstaniem pożaru w tym zabezpieczenie sprzętu 
przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
c) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
d) koszt  zabezpieczenia placu budowy i robót poza nim nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.6.8  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

a) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. 
b) Wykonawca zabezpieczy w sposób trwały miejsca kolizji ciągów pieszych z drogami 
transportu wewnętrznego na terenie placu budowy przez cały okres  realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
c) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na  stan istniejących nawierzchni dróg i chodników. 
d) Wykonawca będzie usuwał  na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia  nawierzchni dróg i chodników spowodowane jego pojazdami, 
Podwykonawców, Dostawców lub pracami  przez niego prowadzonymi. 

 
1.7. Określenia podstawowe 
Strony ustalają, wyłącznie dla potrzeb interpretacji Specyfikacji Technicznej, znaczenie następujących 
pojęć: 

1) Przedmiot zamówienia – rozbiórka wskazanych ścian działowych oraz wykonanie 
projektowanych z płyt gipsowo-kartonowych, renowacja tynków wewnętrznych ścian i sufitów 
kondygnacji poddasza poprzez skucie istniejących tynków i wykonanie nowych oblicowań lub 
wykonanie gładzi, wykonanie sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach, wykonanie 
powłok malarskich ścian i sufitów, remont warstw stropu z niwelacja różnicy poziomów w 
pomieszczeniach- demontaż istniejących warstw, usunięcie polepy, wzmocnienie drewnianych 
belek stropowych, wykonanie nowych izolacji, warstw podkładowych i oblicowań oraz 
renowację istniejącej podłogi, wymiana drzwi wewnętrznych- wykucie z muru drzwi 
wewnętrznych, obsadzenie ościeżnic, montaż skrzydeł drzwiowych, uzupełnienie tynków na 
ościeżach, wymiana stolarki okiennej, wydzielenie przegród przeciwpożarowych budynku, 
pozostałe roboty wykończeniowe, wywóz materiałów z rozbiórki do utylizacji. 
 
2) Inspektor nadzoru - jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel 
upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB. Reprezentuje on interesy 
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zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych, zanikających, badaniach i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń oraz odbiorze końcowym. 
 
3) Inny podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której Zamawiający zlecił wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 
których wykonanie nie zostało uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a WYKONAWCĄ. 
 
4) Dokumentacja techniczna  – składająca się z:  
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
b)Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) wraz ze zbiorem Szczegółowych 
specyfikacji  technicznych (SST) wykonania i odbioru robót  budowlanych. 
c)Przedmiaru robót, zawierającego  zestawienie robót przewidywanych do wykonania w 
kolejności technologicznej ich realizacji; przygotowanego na  podstawie rysunków lub szkiców 
będących w posiadaniu Zamawiającego lub inwentaryzacji schematycznej. 
 
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej 
specyfikacjami technicznymi, określający zasady wykonania i odbioru robót w sposób 
pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 
 
6) Zeszyt Korespondencji jest dokumentem przeznaczonym do rejestracji, w formie wpisów, 
przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej   prawidłowości  wykonywania robót 
objętych umową. Prowadzony przez Wykonawcę w miejscu wykonywania przedmiotu 
zamówienia dostępny  na każde żądanie inspektora nadzoru. 
 
7) Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w 
okresie gwarancji jakości. 
 
8) Data rozpoczęcia jest to data podana w umowie, w której wykonawca ma rozpocząć realizację 
robót. 
 
9) Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika 
budowy w zeszycie korespondencji, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, zgodna z 
ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 
 
10) Teren budowy jest to teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem 
zajmowanym przez obiekty, instalacje i urządzenia zaplecza budowy wraz z drogami komunikacji 
pod potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
11) Plac budowy jest to część obszaru wydzielonego z  terenu budowy.  
 
12) Termin wykonania przedmiotu umowy jest to określona w umowie data, do której 
Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie przedsięwzięcia objęte umową włącznie z 
podpisaniem protokołu końcowego odbioru  robót. 
 
13) Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót 
budowlanych w zamówieniu publicznym. 
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14) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 
 
15) Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania przedmiotu 
zamówienia, 
 
16) Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała 
wyboru oferty wykonawcy. 
 
17) Okres Realizacji Robót – okres pomiędzy rozpoczęciem robót a zakończeniem robót. 
 
18) Podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której WYKONAWCA zlecił wykonanie części robót objętych Umową. 
 
19) Roboty – traktowane łącznie roboty podstawowe oraz roboty  o efektach tymczasowych  
wykonywane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
20) Roboty podstawowe – roboty wiążące się z powstawaniem trwałych efektów realizowane 
przy wykorzystaniu nowych, pełnowartościowych wyrobów, urządzeń i wyposażenia, o 
właściwościach zgodnych z postanowieniami ST, SST oraz umowy. 
 
21) Roboty o efektach tymczasowych – wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze, których 
wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, które 
nie są przedmiotem odrębnego fakturowania, gdyż zostały uwzględnione w cenie umownej. 
 
22) Sprzęt – wszelkie maszyny i urządzenia, nie będące przedmiotem trwałego  wbudowania lub 
montażu, a służące  WYKONAWCY do realizacji robót objętych Umową. 
 
23) Wyroby – wszelkie nowe, nieużywane, pełnowartościowe materiały i elementy budowlane, z 
wyłączeniem urządzeń i wyposażenia, które mają być dostarczone i wykorzystane przy realizacji 
robót. Posiadające parametry techniczno – użytkowe zgodne z postanowieniami niniejszej ST, 
SST, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz  obowiązującymi normami, zakresie i 
standardzie określonym w dokumentacji projektowej. 
 
24) Usterki I grupy – wady wykonania robót objętych ST oraz SST, które zdaniem Komisji 
Odbioru Końcowego uniemożliwiają użytkowanie obiektu. 
 
25) Usterki II grupy – wady wykonania robót objętych ST oraz SST, które zdaniem Komisji 
Odbioru Końcowego nie uniemożliwiają użytkowania obiektu 
 
26) Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. 
 
27) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia – odbiór dokonany z chwilą ukończenia wszystkich 
robót, po wykonaniu wszystkich przewidzianych w niniejszej  ST i SST przeglądów, badań, prób, 
sprawdzeń wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami jak również i przygotowaniu  
kompletu dokumentów potrzebnych do dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 
a w szczególności przekazaniu inspektorowi nadzoru  dokumentacji powykonawczej. 
WYKONAWCA dokona wpisu w zeszycie  korespondencji o gotowości przedmiotu zamówienia  
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do odbioru. Przedmiotowe powiadomienie traktowane będzie jako wniosek WYKONAWCY o 
powołanie Komisji i dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia. 
 
28) Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
 
29) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
 
30) Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia  
wartości robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem. 
 
31) Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. WYKONAWCA zapewni na swój koszt wyroby niezbędne dla realizacji i zakończenia robót. Wszystkie 

wyroby, zastosowane przez WYKONAWCĘ przy realizacji robót muszą: 

a) być nowe, nieużywane, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym 

w dokumentacji projektowej (ST SST), a także w przepisach obowiązującego w Polsce prawa. 

W przypadku braku w dokumentacji projektowej ich opisu, WYKONAWCA jest zobowiązany 

przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalającym na ich 

zaakceptowanie, przekazać inspektorowi nadzoru wyczerpującą informację określającą 

proponowane rozwiązania. Inspektor nadzoru dokona ich akceptacji (lub nie) w terminie 3 

dni roboczych od daty potwierdzonego dostarczenia wspomnianych informacji,  

b) posiadać wymagane przepisami Prawa Budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, 

atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce, 

c) być na żądanie inspektora nadzoru poddawane próbom wymaganym przez obowiązujące 

normy i przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w 

innych miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru lub proponowanych przez 

WYKONAWCĘ. W celu przeprowadzenia próby, testu lub badania WYKONAWCA na swój 

koszt zapewni obsługę, dopływ energii, paliwo, sprzęt oraz inne instrumenty niezbędne do 

przeprowadzenia badania, a także dostarczy próbki materiałów, które zamierza wykorzystać, 

przy realizacji robót.  
2.2. Wyroby, urządzenia i wyposażenie, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w 
dokumentacji projektowej, jak również nieodpowiadające obowiązującym normom lub nieposiadające 
stosownych atestów, certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać usunięte z  terenu 
budowy przez WYKONAWCĘ. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez inspektora nadzoru na 
koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

2.3. WYKONAWCA obowiązany jest do czasu odbioru końcowego chronić przed uszkodzeniem i 

kradzieżą wyroby oraz urządzenia. Dotyczy to również zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpływem 

warunków atmosferycznych. W razie zaniedbania tego obowiązku Zamawiający może wstrzymać się z 

przystąpieniem do odbioru końcowego do czasu potwierdzenia przez inspektora nadzoru naprawy 

dokonanej przez  WYKONAWCĘ. 
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2.4. WYKONAWCA przekaże Zamawiającemu przed zgłoszeniem robót do odbioru  wszystkie atesty, 

świadectwa i certyfikaty, aprobaty techniczne zainstalowanych materiałów, jako element dokumentacji 

powykonawczej w 1 egzemplarzu . 

2.5. Wszystkie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i atesty  dopuszczające materiały do 

stosowania w budownictwie winny być ostemplowane przez dostawcę (WYKONAWCĘ) i jednoznacznie 

opisane, że dotyczą partii materiału przeznaczonego do wbudowania w przedmiotowym budynku. 
2.6. Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz urządzeń w 
wykonywanym przedmiocie zamówienia. 
 
3. Sprzęt 

3.1 WYKONAWCA zapewni na swój koszt  sprzęt niezbędny dla realizacji i zakończenia robót. Wszelki 

sprzęt zastosowany przez WYKONAWCĘ przy realizacji robót musi: 

a) być odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym  w przepisach 

obowiązującego w Polsce prawa.  

b) posiadać wymagane przepisami prawa atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, 

c) nie powodować  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

d) być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w dokumentacji ofertowej Zamawiającego. 
 
4. Transport 

a) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na: 
- jakość wykonywanych robót,  
- właściwości przewożonych materiałów, 
- stan istniejącej infrastruktury drogowej na terenie Zamawiającego. 

c) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi w ST i SST, wskazaniami Zamawiającego oraz w  terminie  przewidzianym 
umową. 

d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 5.1.WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót budowlanych  od  chwili 
protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy  
Zamawiającemu.  

5.2.WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty z należytą starannością, zgodnie z 

postanowieniami dokumentacji technicznej  oraz obowiązującymi w Polsce przepisami i obowiązującymi 

normami i zaleceniami inspektora nadzoru dotyczącymi w szczególności zapewnienia wymaganej jakości 

robót oraz dotrzymania terminu  realizacji przedmiotu zamówienia. 

5.3.Inspektor nadzoru  sprawuje nadzór techniczny nad realizacją przedmiotu zamówienia i  

reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

dokumentacją projektową , przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy  technicznej. 

5.4.Inspektor nadzoru nie będzie kierować bezpośrednich poleceń do żadnego z Podwykonawców 

WYKONAWCY z wyjątkiem sytuacji, w których wystąpi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi . 

5.5.Inspektor nadzoru  jest upoważniony do wydawania  WYKONAWCY pisemnych  poleceń przez 

dokonywanie odpowiednich wpisów w zeszycie korespondencji o natychmiastowej wykonalności albo 

poleceń do wykonania w wyznaczonym przez inspektora nadzoru  terminie i zakresie: 
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a) wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót, jeżeli WYKONAWCA realizuje je w 

sposób wadliwy albo sprzeczny z dokumentacją projektową. 

b) wzywających do usunięcia z terenu budowy wyrobów oraz urządzeń nie spełniających 

wymogów dokumentacji technicznej oraz zastąpienia ich innymi, 

c) wzywających do wprowadzenia programu naprawczego w przypadku zagrożenia 

dotrzymania terminu zakończenia robót, 

d) wzywających do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i przepisów Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy, PPOŻ. 

5.6. W przypadku niezastosowania się przez WYKONAWCĘ do polecenia wydanego przez inspektora 

nadzoru w zakresie określonym w ust. 5.5 w wyznaczonym przez niego terminie, Zamawiający może od 

Umowy odstąpić i/lub obciążyć WYKONAWCĘ karą umowną.  

5.7. W przypadku niezadowolenia z decyzji podjętej przez inspektora nadzoru WYKONAWCY przysługuje 

prawo przedłożenia danej sprawy  bezpośrednio Zamawiającemu, który potwierdzi, odwoła lub 

skoryguje decyzję. Spory między WYKONAWCĄ, a  inspektorem nadzoru  nie  uprawniają WYKONAWCY 

do przerywania robót, zmniejszenia ich tempa lub zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
6.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i  
     robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

6.2. Na żądanie inspektora nadzoru wyroby i roboty mogą być poddawane próbom  wymaganym przez 

obowiązujące normy i przepisy, testom oraz badaniom na  terenie budowy lub w innych miejscach 

wyznaczonych przez inspektora nadzoru lub proponowanych przez WYKONAWCĘ.  
6.3. WYKONAWCA jest zobowiązany przygotować poddawane próbie, testowi lub badaniu wyroby lub 
roboty, a także zapewnić na własny koszt wszelkie niezbędne do tego celu dokumenty, usługi, surowce i 
sprzęt pomiarowy. 
6.4. Termin i miejsce wykonania próby, testu lub badania WYKONAWCA jest zobowiązany uzgodnić z 
inspektorem nadzoru. W przypadku nieprzybycia inspektora nadzoru w uzgodnionym terminie, 
WYKONAWCA może  przeprowadzić zaplanowaną próbę, test lub badanie samodzielnie chyba, że 
otrzyma inne polecenie od inspektora nadzoru. WYKONAWCA przekaże inspektorowi nadzoru 
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyników badania. 

6.5. Koszty przeprowadzenia wszelkich prób, testów oraz badań ponosi WYKONAWCA. 

6.6. W przypadku, gdyby próba, test lub badanie, którego zażąda inspektor nadzoru nie wchodziła w 

zakres prób do przeprowadzenia, których  WYKONAWCA jest zobowiązany na mocy obowiązujących w 

Polsce przepisów  prawa, koszty  przeprowadzenia próby, testu lub badania obciążać będą 

Zamawiającego. 

6.7. Przy różnicach zdań dotyczących cech wyrobów , robót  oraz urządzeń, dla których istnieją 

obowiązujące procedury kontrolne, a także w sprawach  dotyczących dopuszczalności lub przydatności 

metod lub sprzętu wykorzystywanego przy  przeprowadzaniu prób, testów i badań, każda ze Stron  może 

zlecić wykonanie próby, testu lub badania do urzędowo uznanego lub  zaakceptowanego przez Strony 

zakładu badawczego. Jego ustalenia są wówczas obowiązujące dla Stron, a koszty ponosi Strona, której 

stanowisko  zostało podważone. 
6.8. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robót , wyrobów i urządzeń, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów. 
6.9. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
technicznej. 
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7. Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót  
7.1. Jakikolwiek  błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych  w przedmiarze lub 
specyfikacji technicznej a niezbędne do wykonania całości prac nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku 
ukończenia  wszystkich  robót. 
7.2. Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy 
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:  

a) specyfikacji technicznych, 
b) obowiązujących przepisów technicznych,  
c) rysunków i wykazów, zawartych w dokumentacji technicznej  
d) wiedzy technicznej, wskazówek Zamawiającego lub jego przedstawiciela. 

7.3. Wykonawca ma prawo sprawdzenia przedmiaru przed złożeniem oferty. W przypadku odstąpienia 
od sprawdzenia, Zamawiający traktuje akceptację przedłożonego przedmiaru robót przez Wykonawcę. 
7.4. Podane w przedmiarze w rubryce „podstawa” numery katalogów, tablic i kolumn są tylko 
wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupełniających szczegółowych opisów zakresu robót i zasad 
obmiarowania. Nie stanowią obowiązującej podstawy ustalania nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu 
cen  jednostkowych. 
7.5. Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie 
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji i przedmiaru robót. 
7.6. W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres określony zostanie na podstawie 
obmiaru.   
7.7. Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny 
obejmować: 

1) wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, 
włączając w to: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące 
płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
płac, 
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich 
zakupu bezpośrednio na  stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu 
budowy, 
- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania 
danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również  koszty sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane 
do płac  bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i 
podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy 
obciążają daną budowę, 
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji 
lub zużycia tych obiektów, 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 
obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 
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- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 
budowy, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 
poszczególnymi pozycjami przedmiaru, opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i 
innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe 
żądanie Zamawiającego, 
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na 
mapę, (jeżeli była wymagana) 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, 
akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 
przepisami technicznymi i prawnymi, 

2) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 
3) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; 
4) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 
specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 
budowlanych. 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu, 
c) odbiór po okresie rękojmi, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu). 
 
8.1.a Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

2) Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez 
uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do zeszytu korespondencji  jej odbioru, 
dokonanego przez  wyznaczonego  inspektora nadzoru. 

3) W przypadku, gdy zakrywana część robót będzie gotowa do odbioru WYKONAWCA dokona 
odpowiedniego wpisu w zeszycie korespondencji i powiadomi o tym inspektora nadzoru, który 
przystąpi do odbioru nie później, niż w ciągu 3 dni od zgłoszonego przez WYKONAWCĘ terminu. 

4) Na wniosek inspektora nadzoru, WYKONAWCA odkryje lub zrobi otwory w częściach robót, które 

nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami ust.8.1.a.2 W przypadku, gdy roboty zostały 

wykonane prawidłowo WYKONAWCA przywróci je do stanu początkowego. W przypadku, gdy  
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roboty zostały wykonane niewłaściwie, WYKONAWCA niezwłocznie wykona je w sposób 

odpowiadający postanowieniom dokumentacji projektowej i zgodnie z zaleceniami inspektora 

nadzoru. Koszty odkrycia lub zrobienia otworów, a także przywrócenia robót do stanu 

początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie WYKONAWCA. 
 
8.1.b Odbiór końcowy 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu oraz jakości ich wykonanych . 

2) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę  zgłoszeniem zakończenia robót. 

3) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów jn; 

• zgłoszenia zakończenia robót;  

• oświadczenia kierującego robotami o zgodności wykonania prac z Umową , ST, SST,  Polskimi 
Normami oraz doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i porządku terenu budowy wraz z 
przyległym terenem i ulicą; 

• zeszytu korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektorem nadzoru; 

• protokołów odbiorów częściowych i robót ulegających zakryciu; 

• certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub aprobat 
technicznych; 

• wyników badań, prób i pomiarów; 

• kart odpadów; 

• w wyjątkowych przypadkach dokumentacji powykonawczej. 

4) W ciągu 7 dni od dnia dokonania powiadomienia, o którym mowa w ust.2), Zamawiający powoła 

Komisję Odbioru Końcowego. WYKONAWCA wyznaczy ze swej strony nie więcej niż 5 

przedstawicieli, przy udziale których będzie prowadzony odbiór końcowy przedmiotu 

zamówienia. 
5) Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową. 

6) Komisja Odbioru Końcowego, w terminie 14 dni od dnia jej powołania, dokona oceny technicznej 
przedmiotu zamówienia i sporządzi (w razie konieczności) listę usterek, które zostaną podzielone 
na dwie grupy: 

a) I grupa - usterki uniemożliwiające użytkowanie obiektu, 
b) II grupa - usterki, które nie uniemożliwiają użytkowania obiektu. 

7) Usunięcie usterek I grupy przez WYKONAWCĘ warunkuje podpisanie przez Zamawiającego i 
inspektora nadzoru Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu zamówienia.  

8) Po usunięciu usterek I grupy, Komisja Odbioru Końcowego zbierze się w celu podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiający nie odmówi podpisania takiego protokołu bez 
uzasadnionego powodu. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu zamówienia nie 
zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi. 

9) Usterki zaliczone do II grupy zostaną usunięte przez WYKONAWCĘ w ciągu 30 dni od daty 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku nie usunięcia usterek we wspomnianym 
terminie, Zamawiający może powierzyć usunięcie usterek osobom trzecim na koszt i ryzyko 
WYKONAWCY, po ostatecznym pisemnym wezwaniu i/lub obciążyć WYKONAWCĘ karą umowną 
wskazaną w Umowie. 

10)  Usunięcie Usterek I i II grupy warunkuje przejęcie zrealizowanego przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego oraz jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia biegu okresów gwarancyjnych. 
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8.1.c Odbiór po okresie rękojmi 

1. WYKONAWCA, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. 

2. Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”, który wymaga 

przygotowania następujących dokumentów: 
1) umowy o wykonaniu robót, 
2) protokół odbioru końcowego, 
3) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 
4) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz dokumentów 

potwierdzających usunięcie tych wad. 

3. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru  i 

Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. 

 
8.1.d Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 

1) Udzielona przez WYKONAWCĘ gwarancja powinna swym zakresem obejmować pełen zakres 

świadczeń gwarancyjnych przewidzianych w Umowie, specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót, a w przypadku nie uregulowania w tych dokumentach, odpowiednie 

zastosowanie mają następujące zapisy: 

a) w okresie gwarancji WYKONAWCA obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym, 

b) terminy usunięcia wad: jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami 

użytkowanie obiektu – natychmiast, w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym 

w protokole spisanym przy udziale obu stron, usunięcie wad powinno być stwierdzone 

protokolarnie, 

c) w przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania na nowo 

wadliwej części robót budowlanych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

usunięcia wad lub ponownego prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

d) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w 

czasie prac nad usuwaniem wad, 

2) Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny – 

pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym oraz przy odbiorze “po okresie 

rękojmi” i ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.1.b „Odbiór końcowy robót". 

3) Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 

Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora  i użytkownika. 

9. Sposób rozliczania robót 
9.1. Ustalenia ogólne 
Formę i warunki płatności określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz.1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz.1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
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3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 40) 

4) Ustawa  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. 19/2004, poz. 177 z 
późniejszymi zmianami). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072). 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. Nr 130/2004, poz. 1389). 

7) Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 15/2003, 
poz. 148 z późniejszymi zmianami). 

8) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 z późniejszymi 
zmianami). 

9) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43/1964, poz. 296 
z późniejszymi zmianami). 

10) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 98/2000, 1071 93 późniejszymi zmianami. 

11) (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach  
    – Dz.U nr 185 poz.1243). 

11)  Przedmiar i rysunki. 
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II. SST 01 - CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  

roboty ziemne 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 01 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,  

roboty ziemne 
 
 

PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE 

 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  Kinga Materka-Wal ……………………………………. 
 
 
 Mariusz Januszewski ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIEJSCOWOŚĆ: KOSZALIN 

 
Wrzesień 2021 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót; PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

a. rozbiórka wskazanych ścian działowych, 
b. demontaż drzwi wewnętrznych oraz wykucie z muru ościeżnic, 
c. demontaż istniejących warstw podłogi, 
d. skucie istniejących tynków. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.6 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. Gruz, nie nadająca się do ponownego wbudowania  z rozbiórki należy wywieźć na 
najbliższe wysypisko i utylizować.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów; skuciem tynków i nierówności 
posadzek betonowych oraz pozostałych robót może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
- sprzęt ręczny 
- sprzęt mechaniczny 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

a)  samochody dostawcze do 3,5 t, 
b)  samochody dostawcze do 25 t. 

Wybór środka transportu do wywozu materiału z rozbiórki należy do Wykonawcy. 

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



19 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót rozbiórkowych 

• Przed przystąpieniem do robót demontażowych  teren prowadzenia robót budowlanych 
oznakować zgodnie z wymogami BHP.  

• Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności i staranności. Teren 
rozbiórki należy utrzymywać w odpowiednim porządku, a materiały z rozbiórki wywozić na 
bieżąco.  

• Zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem instalację elektryczna, wod.–kan. 

• Materiały posegregować i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Materiały 
zakwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego do dalszego wbudowania odnieść lub 
odwieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku przeznaczenia do utylizacji 
postąpić  zgodnie z zapisem w punkcie 1.6.4 ST. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości wykonywanych prac określonych niniejszą dokumentacją powinna obejmować: 

• sprawdzenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

• właściwe zabezpieczenie miejsc rozbiórki i tras wynoszenia materiałów z rozbiórki, 

• zakres prac przewidzianych do rozbiórek i demontażu, 

• usunięcie materiału rozbiórkowego, 

• sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania, 

• sprzątniecie terenu prac. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót budowlanych w zakresie obiektów budowlanych są: 

m3, m 2, mb, t, szt., kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9. Sposób rozliczania robót 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące  rozliczania robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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II. SST 02 - CPV 45262520-2 Roboty murowe 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 02 Roboty murowe 

 
 
 

PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE 

 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  Kinga Materka-Wal ……………………………………. 
 
 
 Mariusz Januszewski ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIEJSCOWOŚĆ: KOSZALIN 

 
Wrzesień 2021 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót; PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zachowaniu metod wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

a. zamurowanie oraz uzupełnienie ścian. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.8, a także 
zdefiniowanymi poniżej: 

• roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

• konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych 
przy użyciu zapraw budowlanych, 

• ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 

• ścianka działowa – przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
postanowieniami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN–EN 1008:2004 
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. 
 
2.2.2. Zaprawa cementowo–wapienna 
Gotowa zaprawa cementowo–wapienna 7 MPa. 
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2.2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 

• Bloczki betonu komórkowego o wymiarach 590x240x240 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg. PN–89/B–06258. Proponuje się zastosować bloczki 
SOLBET Optimal typu Z lub równoważne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów; skuciem tynków i nierówności 
posadzek betonowych oraz pozostałych robót może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inspektora (sprzęt ręczny, sprzęt mechaniczny): 

• urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 

• do wyznaczania i sprawdzania kierunków, wymiarów i płaszczyzn – pion murarski, łata murarska, 
kątownik murarski, 

• do obróbki elementów murowych – młotek murarski, przecinak murarski,  

• do murowania – kielnia murarska, łopata do zaprawy 
 

Wykonawca jest  zobowiązany   do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

c)  samochody dostawcze do 3,5 t, 
d)  samochody dostawcze do 25 t. 

4.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu 
 

e) materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
f) szczegółowe warunki transportu i składowania określa norma BN–67/6745–01. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. Mury należy 
wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i 
sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Mury 
należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Bloczki układane na zaprawie 
powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 bloczek (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) 
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. W przypadku przerwania robót na 
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót murowych 
5.2.1 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

• zakończyć roboty przygotowawcze stanu surowego, 

• oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów. 
 
5.2.2 Murowanie ścian z cegły pełnej 
Spoiny w murach. 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 

• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Cegłę ułamkową można stosować jedynie w przypadku konieczności stosowania jej dla uzyskania 
prawidłowego wiązania muru. 
Roboty wykonać zgodnie z PN–68/B–10020, PN-68/B-10024 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń  

• Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 
i poza placem budowy 

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
technicznych oraz co do zgodności z proj. Architektury Część 1 i Konstrukcji Część 2 PB.  

• Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
Warunków Wykonania i Odbioru Robót oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów. 
 
6.2. Kontrola jakości dotyczące materiałów 
Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 

• Sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy przeprowadzić 
przez oględziny w trakcie robót   Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie 
wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko w 
murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 
grubość spoin została przekroczona.  

• Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od 
ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości, co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek 
muru, z dokładnością 1 mm, na z góry określonej partii muru.  

• Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnią lub 
krawędzią muru.  
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• Sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem murarskim 
i przymiarem z podziałką milimetrową  

• Sprawdzenie poziomości warstw bloczków należy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą 
kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m – niwelatorem  

• Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzić 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałka milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3 norma PN–68/B–10020 Roboty murowe z cegły. 

 
Zaprawy: 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowe mury niespoinowe 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 m długości 

– na całej powierzchni 

Odchylenie od pionu: 

– na wysokość 1 m 

– na wysokość kondygnacji 

– na całej wysokość 

 
3 

10 
 
 

3 
6 

20 

 
6 

10 
 
 

6 
10 
30 

Odchylenie każdej warstwy w poziomie: 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenie górnej warstwy od poziomu: 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

10 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
– do 100 cm                  szerokość 
                                        wysokość 
 
– ponad 100 cm            szerokość 
                                         wysokość 

 
 

+6,–3 
+15,–1 

 
+10,–5 

+15,–10 

 
 

+6,–3 
+15,–10 

 
+10,–5 

+15,–10 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót budowlanych w zakresie obiektów budowlanych są: 

m3, m 2, mb, t, szt., kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.1. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją SST, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• przygotowanie podłoża, 

• prawidłowość wykonania ścianek, 

• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

• równość i płaskość powierzchni, 

• przyleganie do podłoża elementów mocujących. 
 
9. Sposób rozliczania robót 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące  rozliczania robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót; PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH 
ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

a. obsadzenie nowych ościeżnic, 
b. montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do pomieszczeń, 
c. wymiana stolarki okiennej, 
d. montaż drzwi ppoż. 

 
Szczegółowy zakres i ilość robót wg przedmiaru i zestawień na rysunkach stanowiących załącznik do 
niniejszego opracowania.   

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.8, a także 
zdefiniowanymi poniżej: 

• stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, 
bramy) oraz wnętrz budynków. 

• okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do 
jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

• ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w 
otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 

• ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

 
2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
2.2.1. Drzwi wewnętrzne płytowe  

• drzwi pełne o wym. 80x205cm i 90x205cm, dokładne wymiary zgodnie z dokumentacją 
projektową; 

• skrzydła drzwiowe płytowe wzmacniane (wewnętrzne wzmocnienie ramiaków pionowych 
belkami usztywniającymi), 
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• kolor: uzgodnić z zamawiającym, 

• konstrukcja skrzydła: rama z płyty MDF lub drewna sosnowego klejonego, z wkładem 
stabilizacyjnym (wypełnieniem płytą wiórową z otworami), pokryte dwiema płytami HDF, trzy 
zawiasy; 

• ościeżnice metalowe regulowane i kątowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, 
malowanej w kolorze białym (gr.1,5mm dla regulowanych i 1,2mm dla kątowych), trzy zawiasy, 
uszczelka obwiedniowa, możliwość kotwienia do muru i ścianek karton–gips, 

• klamki drzwiowe z długim szyldem i otworem na zamek wpuszczany z wkładką patentowa 
płaską; 

• zamki wpuszczane na wkładkę (wraz z wkładką patentowa płaską ) i kompletem trzech kluczy, 

• drzwi do pomieszczeń sanitarnych z otworami wentylacyjnymi o odpowiedniej powierzchni 
otworu; 

• Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w samozamykacz. 
 
2.2.2. Drzwi wewnętrzne z kształtowników aluminiowych 

• Drzwi aluminiowe wewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem stałym; całkowity wymiar drzwi 
140x210cm; wymiar skrzydła czynnego min. 130(90+40)x205cm, wymiar skrzydła biernego min. 
40x205cm; 

• Rama skrzydła i ościeżnicy wykonać z kształtowników aluminiowych jednokomorowych bez 
przegrody termicznej, 

• Ramę skrzydła i ościeżnicy malować proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, 

• Wypełnienie skrzydeł drzwi i naświetla z szyby pojedynczej bezpiecznej; wypełnienie 
zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej, 

• Drzwi uszczelnione na całym obwodzie uszczelka gumową, 

• Drzwi wyposażyć w jeden zamek z wkładką z trzema kluczami, okucie klamka-klamka; 

• Drzwi wyposażyć w samozamykacz.  
 
2.2.3. Drzwi przeszklone na profilach aluminiowych p.poż. 

• Drzwi aluminiowe przeszklone dwuskrzydłowe z naświetlem stałym EIS30 i EIS60; całkowity 
wymiar drzwi 130x210cm; wymiar skrzydła czynnego min. 90x205cm, wymiar skrzydła biernego 
min. 30x205cm; 

• Drzwi aluminiowe przeszklone jednoskrzydłowe z naświetlem stałym EIS30 i EIS60 + witryna EI60  
z ruchomym słupkiem; całkowity wymiar drzwi 200x210cm; wymiar skrzydła czynnego min. 
90x205cm, wymiar witryny min. 90x205cm; 

• Drzwi aluminiowe przeszklone jednoskrzydłowe z naświetlem stałym EIS30; całkowity wymiar 
drzwi 100x210cm; wymiar skrzydła min. 90x205cm; 

• Witryna przeszklona na profilach aluminiowych EI60 i EI120, wymiary zgodne z dokumentacją 
projektową, mocowanie specjalnie przygotowanego szkła za pomocą mechanicznych łączników; 

• Skrzydło bierne ryglowane mechanicznie; 

• Wypełnienie drzwi: szyba pojedyncza, zespolona przeciwpożarowa lub panel, wypełnienie 
zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej, 

• Montaż (w zależności od zapisów w aprobacie producenta) na pianę p.poż atestowaną po całym 
obrysie ościeży; 

• Drzwi wyposażone w: zawiasy, zamek pod wkładkę patentową; wkładkę budowlaną; okucie 
klamka-klamka; uszczelkę przeciwpożarową pęczniejącą; 

• Drzwi wyposażyć w samozamykacze i elektrozaczepy.  
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2.2.4. Drzwi stalowe p.poż. 

• Drzwi stalowe jedno lub dwuskrzydłowe EI30, EIS30 I EIS60, zgodnie z dokumentacją 
projektową; 

• Skrzydła drzwiowe wykonane są ze stalowej blachy ocynkowanej o minimalnej grubości 0,55 
mm lub 0,7 mm w zależności od wersji jedno-, bądź dwuskrzydłowej; 

• Ościeżnica narożnika wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm; 

• Drzwi przeciwpożarowe stalowe posiadają wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości od 
150kg/m³ do 180kg/m³; 

• Skrzydło bierne ryglowane mechanicznie; 

• Montaż (w zależności od zapisów w aprobacie producenta) na pianę p.poż atestowaną po całym 
obrysie ościeży; 

• Drzwi wyposażone w: zawiasy, zamek pod wkładkę patentową; wkładkę budowlaną; okucie 
klamka-klamka; uszczelkę przeciwpożarową pęczniejącą; 

• Drzwi wyposażyć w samozamykacze i elektrozaczepy.  
 
2.2.5. Drzwi pełne p.poż. 

• Drzwi pełne EIS30 I EIS60, zgodnie z dokumentacją projektową; 

• Rama skrzydła wykonana z tarcicy drewna; 

• Wypełnienie skrzydła płytami wiórowymi ognioodpornymi ułożonymi warstwowo;  

• Poszycie skrzydła wykonane z płyty HDF w kolorze do uzgodnienie z Zamawiającym; 

• Ościeżnica MDF 100 mm wyposażona w zawiasy regulowana, w kolorze skrzydła; 

• Ościeżnica metalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, 
dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubości 1,5 mm; 

• Montaż (w zależności od zapisów w aprobacie producenta) na pianę p.poż atestowaną po całym 
obrysie ościeży; 

• Drzwi wyposażone w: zawiasy, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, uszczelka progowa 
ruchoma w skrzydle, uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle, 
uszczelka ognioodporna w ościeżnicy, okucie klamka-klamka; uszczelkę przeciwpożarową 
pęczniejącą; 

• Drzwi wyposażyć w samozamykacze i elektrozaczepy.  
 
2.2.6. Okna aluminiowe p.poż. 

• Okna stałe aluminiowe EI60, zgodnie z dokumentacją projektową; 

• Ościeżnica oraz poprzeczki wykonane z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z 
przegrodą termiczną o głębokości 78 [mm] dla okien EI60; 

• Wypełnienie: szklone szybą ognioochronną pojedynczą, zespoloną lub panelem; 

• Ościeżnica oraz panel malowane proszkowo w kolorze białym; 

• Wypełnienie zamontowane jest za pomocą uszczelek i listew przyszybowych; 
 
Drzwi powinny być pozytywnie zaopiniowane pod względem zdrowotnym przez Państwowy Zakład 
Higieny. 
 
2.2.7. Materiały dodatkowe. 

• pianka poliuretanowa jednoskładnikowa do uszczelniania stolarki, 

• silikon do uszczelniania stolarki od zewnątrz, 

• kotwy do montażu ze stali nierdzewnej do montowania ościeżnic okiennych i drzwiowych. 
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UWAGA:  
1. Przed rozpoczęciem do robót Wykonawca zobowiązany jest do pomiaru istniejących drzwi i 

okien celem szczegółowego dopasowania wymiarów ! 
2. Szczegółowe uzgodnienia kolorystyki stolarki drzwiowej należy dokonać z Przedstawicielem 

Zamawiającego.           
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych obsadzeniem nowej stolarki drzwiowej oraz pozostałych robót 
może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
- sprzęt ręczny 
- sprzęt mechaniczny 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Szczegółowe warunki dotyczące transportu 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiału powinno odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do 
tego celu. Do wykonania robót związanych z transportem może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 

• samochody dostawcze, 

• samochody samowyładowcze. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
5.2.1. Montaż stolarki  

• w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę  na podkładkach usytuowanych w narożach; 

• wypoziomowanie, wypionowanie; 

• przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru- 10-15 cm od każdego naroża. Odległość 
między punktami mocowania nie powinna przekraczać 70 cm; 

• założenie rozporów między elementami ościeżnicy; 

• wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą; 

• zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności i ewentualnych korekt. 
Odchylenie ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m długości ościeżnicy 
nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę; 

• po zakończeniu wszystkich prac montażowych wykonać obróbki tynkarskie i malarskie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Wymagania szczegółowe dotyczące kontroli jakości 
Ocena jakości wykonania obejmować będzie: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów elementów wymienianych; 

• sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonano wymieniane  elementy; 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów       konstrukcyjnych; 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia  

• odbioru wbudowania bram garażowych dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.  
 
Odbiór osadzenia: 

• powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży, 

• ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w  miejscach połączeń z 
murem, 

• odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może       przekraczać 2 mm na 1 
metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnicę. 

• luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niż.3mm, 

• okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 

• okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię, 

• przedmiot reklamacji podczas odbioru stanowią również wszelkie uszkodzenia mechaniczne 
ościeżnic , ramiaków i okuć . 

• szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni 

• zestawy termoizolacyjne powinny mieć wewnętrzne oznaczenia Techniczne 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Zasady obmiarowania 
Wymiary elementów oblicza się: 

• w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1m2, 

• w metrach z dokładnością do 0,1m, 

• w sztukach z dokładnością do 1 szt, 
Wymiary elementów ościeżnic i skrzydeł przyjmuje się w świetle ościeżnicy.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. Sposób rozliczania robót 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące  rozliczania robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  



32 
 

V.  SST 04 - CPV 45410000-4 Tynkowanie 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 04 Tynkowanie 

 

PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  Kinga Materka-Wal ……………………………………. 
 
 
 Mariusz Januszewski ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIEJSCOWOŚĆ: KOSZALIN 

 
Wrzesień 2021 



33 
 

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

odbioru robót; PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zachowaniu metod wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

a. uzupełnienie tynków na ościeżach drzwiowych, 
b. wykonanie nowych tynków kat. III ścian i sufitów, 
c. wykonanie nowych gładzi gipsowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.8, a także 
zdefiniowanymi poniżej: 

• Tynk – powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzna 
lub wewnętrzna elementów budowli(głównie ściana i stropów), wykonywana dla nadania im 
estetycznego wyglądu, dla zabezpieczenie budowli od szkodliwego działania wpływów 
atmosferycznych lub innych czynników oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i 
wysokich temperatur. 

• Tynk dwuwarstwowy – tynk składający się z dwóch warstw zaprawy budowlanej tj. z obrzutki 
tynkowej i z narzutu tynkowego; 

• Obrzutka tynkowa – pierwsza wewnętrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubości od 3 do 5 
mm, wykonana zwykle z zaprawy cementowej, mająca na celu zwiększenie przyczepności 
narzutu tynkowego do podłoża; 

• Gładź tynkowa – zewnętrzna gładka warstwa tynku, trójwarstwowego, gr. od 8-15 mm, 
wykonana zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej, wyrównująca powierzchnię 
elementu budowli; 

• Narożnik ochronny – element zabezpieczający naroże tynkowanej ściany lub filara wykonany z 
kątownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego naroża przed 
tynkowaniem. 

• Tynk gipsowy – warstwa wyrównawcza, ochronna, nanoszona ręcznie lub mechanicznie do 
której zostały zużyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót 

Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
postanowieniami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 

• Zaprawy do wykonywania tynków które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 : Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym, a szczególności: 

–  woda –  spełniająca wymagania normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane zwykłe”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
–  workowany tynk gipsowy (ręczny lub maszynowy), który powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót 
tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, tak aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 1 godz. 
 
Materiały nieokreślone ściśle przez niniejszą ST należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 
 

2.1.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

• Wszystkie materiały do wykonywania tynków i prac określonych w niniejszej specyfikacji 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie; 

• Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie jest 
niedopuszczalne; 

• Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta. 
 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Gładź gipsowa – tynk gipsowy cienkowarstwowy 

• biała masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych na podłożach mineralnych, 

• sucha mieszanka produkowana na bazie naturalnego gipsu, wypełniaczy wapiennych  oraz 
dodatków modyfikujących, 

• do stosowania wewnątrz budynków, 

• wysoka plastyczność, 

• wytrzymałość na zginanie > 1 N/mm2 

• wytrzymałość na ściskanie > 2 N/mm2 

• klasa reakcji na ogień A1 

• wyrób powinien spełniać wymagania normy PN–EN–13279–1:2005 oraz posiadać atest 
higieniczny PZH. 

 
2.2.2. Zaprawy budowlane cementowo–wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN–90/B–14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”. 

• Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  do robót tynkarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 
elektrycznej wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 
Podstawowe narzędzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, łata 3,0 m, 
młotek murarski. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu 

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas 
transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w 
sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią 
oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów 
należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków 
widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy 
zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny 
poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą 
przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót murowych 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 
 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2.2. Przygotowanie podłoża 

• Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN–70/B–10100 pkt. 
3.3.2 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.2.3. Wykonanie tynków  

•  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN–70/B–
10100 pkt. 

• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN–70/B–10100. 

• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z norma PN–70/B–10100. 

• Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 

• Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych 
na zawilgocenie – w proporcji 1: 1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – 
w proporcji 1: 1:2. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Kontrola w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN–90/B–14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
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6.3. Kontrola w czasie odbioru robót. 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN–70/B–10100 p. 4.3. i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

• przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynku, 

• wyglądu powierzchni tynku, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
6.3.1. Kontrola zgodności z specyfikacja techniczną 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić metodą oględzin i pomiarów 
przez porównanie wykonanych tynków z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej i 
kosztorysie oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności bądź jej wykluczenie. 
 
6.3.2. Kontrola jakości zastosowanych materiałów 
Sprawdzenie materiałów należy dokonać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdze-
nia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. 
Zaprawy użyte do wykonania tynków musza spełniać wymagania następujących norm:  

• zaprawy wapienne wg PN–65/B–14502,  

• zaprawy cementowe wg PN–65/B–14504,  

• zaprawy gipsowe wg PN–75/B–14505, 

• zaprawy cementowo-wapienne wg PN–65/B–14503,  

• zaprawy gipsowo–wapienne wg PN–75/B–14505. 
 
Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać wymaganiom normy 
BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu należy stosować piasek odmiany II, a na 
wierzchnią warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany III. Materiały, 
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem 
wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
 
6.3.3. Kontrola przyczepności tynku do podłoża 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie powierzchni tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie 
należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk 
głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 
podłoża wg. PN-71/B-04500. 
Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z materiałów ceramicznych, pusta-
ków lub bloczków betonowych wg normy PN-70/B-10100 przedstawiono w poniższej tabeli. 

Rodzaj tynku 
Minimalna przyczepność tynku do 

podłoża [KG/cm2] 

wapienny 0,10 

cementowo–wapienny 
gipsowo–wapienny 

cementowo–gliniany 
0,25 

gipsowy 0,40 

cementowy 0,50 
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6.3.4. Kontrola grubości tynku 
Wymagana grubość tynków zwykłych w zależności od kategorii i rodzaju podłoża należy przyjmować wg 
poniższej tabeli. 

 

Kategoria 
tynku 

Podłoże lub podkład 
Grubość 

tynku [mm] 
Dopuszczalne 
odchyłki [mm] 

0 cegła, beton drobnowymiarowy 12 –6 

I i Ia elementy ceramiczne i betonowe +4 10 

II jw. oraz płyty wiórowo–cementowe 15 –5 
20 siatka stalowa lub druciano-ceramiczna, 

otrzcinowanie 
+3 

III, IV, IVf, 
IVw 

podłoże gipsowe i gipsobetonowe 12 –4 
+2 cegła, beton, drobnowymiarowe elementy 

ceramiczne i betonowe, płyty wiórowo-
cementowe itp. 

18 

siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23 

 

6.3.5. Kontrola wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się metodą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 
dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu 
wykonywania i kategorii tynku określone w normie PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli: 

 
Liczba warstw 

Sposób wykonania Wygląd powierzchni 
Kategoria 

tynku 
Odmiana 

tynku 

Tynki 
jednowarstwowe 

narzut uzyskany przez 
równomierne obrzucenie 

powierzchni podłoża 
zaprawę 

nierówna z widocznymi 
poszczególnymi z kielni 

i możliwymi 
niewielkimi 

prześwitami podłoża 

0 

Tynk 
surowy 

jw., ale wyrównane kielnią 
bez prześwitów 

podłoża – większe 
zgrubienia wyrównane 

I 

jw., ale po narzuceniu 
ściągane pacą 

z grubsza wyrównana Ia 

Tynki 
dwuwarstwowe 

obrzutka +narzut 
wyrównany od ręki, a 

następnie jednolicie zatarty 
na ostro 

równa, ale szorstka II 
Tynki 

pospolite 

Tynki 
trójwarstwowe 

obrzutka+ narzut+ gładź 
jednolicie gładko zatarta 

równa i bardzo gładka III 

obrzutka + narzut dokładnie 
wyrównany wg pasów lub 

listew + gładź starannie 
wygładzona pacą drewnianą 

lub metalową 

równa i bardzo gładka IV 

Tynki 
doborowe 

jw. z tym, że gładź po 
związaniu zostaje 

pociągnięta rzadką tłustą 
zaprawą, a następnie 
starannie zatarta pacą 

obłożoną filcem 

równa, bardzo gładka, 
matowa, bez 

widocznych ziarenek 
piasku 

IVf 

jak tynki dwuwarstwowe + 
gładź wykonana po 

równa, bardzo gładka z 
połyskiem, o ciemnym 

IVw 
Tynki 

wypalone 
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dostatecznym stężeniu 
zaprawy narzutu przez 

zacieranie pacą metalową z 
jednoczesnym 

posypywaniem zacieranej 
powierzchni mieszaniną 

cementu i piasku 
przesianego przez sito o 
prześwicie 0,25 mm, a w 
końcowym etapie pracy 

samym cementem i 
skrapianiem powierzchni 

wodą 

zabarwieniu 

 
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym sa-
mym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 

• zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

• odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do 
podłoża. 

 
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 
dopuszcza się włosowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności nie 
zagaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 
doborowych wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 szt. na 10m2 

tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonywania tynku 
(np.: ślady wygładzania kielnią lub zacierania pacą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla 
tynków pospolitych dopuszczalne są szerokości i głębokości do1 mm oraz długości do 5cm w liczbie 3 
sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
 
6.3.6. Kontrola wykończenia tynków na narożach i stykach 
Badanie kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy prze-
prowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykończone na ostro, zaokrąglone, luz zukosowane. 
Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi i kapinosami. W 
miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, takich jak, np.: przejścia i pomieszczenia o dużym 
ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione narożnikowymi 
listwami ochronnymi. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżach i podokiennikach, powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj.: pozostawienie bruzdy o szerokości 2 
do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót budowlanych w zakresie obiektów budowlanych 

są m3, m 2, mb, t, szt., kpl. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm    w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące  rozliczania robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.- w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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VI.  SST 05 - CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót;  PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zachowaniu metod wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

b. wykonanie nowych podkładów pod posadzki, 
c. wykonanie nowej posadzki, 
d. uzupełnienie płytek w pomieszczeniach sanitarnych. 

 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.8., a także 
zdefiniowanymi poniżej: 

• Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i 
okładzinowe z płytek. 

• Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 

• Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

• Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót 

Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
postanowieniami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów. 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 
2.3. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
 
2.3.1. Wykładziny obiektowe rulonowe PCV 
Wykładziny rulonowe PCV, obiektowe do pomieszczeń użyteczności publicznej, wzmocnione i 
utwardzone parametrach: 

• grubość całkowita:        min. 2mm 

• waga całkowita:         3000g/m2  

• klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874:     34 bardzo intensywne 
natężenie ruchu 

• klasyfikacja przemysłowa wg ISO 10874     43 intensywne natężenie 
ruchu 

• klasa ogniotrwałości wg EN 13501–1:      Bfls1 

• właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130:     R9 

• właściwości antystatyczne wg EN 1815:     ≥2kV 

• opór cieplny wg EN 12667:      0,010 m2·K/W 

• antypoślizgowość wg EN 13893:     Klasa DS( µ ≥ 0,30) 

• stabilność wymiarów wg EN ISO 23999:     ≤ 0,40% 

• odporność barwy na światło wg EN ISO 105–B02:   ≥6 
 
Proponuje się zastosować wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Centra lub równoważną. 
 
2.3.2. Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe 

• płytki ścienne szkliwione o wymiarach:   30 x 60 cm    GAT. I, 

• płytki podłogowe o wymiarach:    30x30 cm, GAT I, 

• nasiąkliwość po wypaleniu:    nie więcej niż 2,5 % 

• wytrzymałość na zginanie:    nie mniejsza niż 25,0 Mpa 

• kwasoodporność:     do 98% 

• ługoodporność:      nie mniej niż 90% 

• odchyłki wymiarowe: 
      – długość i szerokość do 1,5 mm, 
      – grubość do 0,5 mm, 
      – krzywizna do 1 mm. 
 
2.3.3. Płytki podłogowe GRES 

• płytki terakota–GRES o wym. 30x30 cm GAT. I 

• antypoślizgowe 

• klasa ścieralności:      minimum IV (PEI) 

• twardość powierzchni:     minimum IV (Skala Mohsa) 

• ścieralność:      nie więcej niż 1,5 mm 

• nasiąkliwość po wypaleniu:    nie więcej niż 2,5 % 
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• wytrzymałość na zginanie:     nie mniejsza niż 25,0 Mpa 

• kwasoodporność:      do 98% 

• ługoodporność:      nie mniej niż 90% 

• odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość do 1,5 mm 
– grubość do 0,5 mm 
– krzywizna do 1 mm 
 
UWAGA:  
Uzgodnienia kolorystyki należy dokonać z Przedstawicielem zamawiającego. 
 
2.3.4. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN–EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
2.3.5. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

• środki ochrony płytek i spoin, 

• środki do usuwania zanieczyszczeń, 

• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
 
2.3.6. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN–88/B–32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw” lub PN–EN 1008:2004. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu   
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6–12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

• poziomnice, 

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

• gąbki do mycia i czyszczenia, 

• wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

 5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 

• roboty  instalacji   sanitarnych,   centralnego   ogrzewania,   elektrycznych    i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem 
i przewiewem. 
 
5.3. Wykonanie wykładziny i okładzin  
5.3.1. Przygotowanie podłoża 

• podłoże, staraninie oczyścić z wszelkich luźnych elementów i pyłu, 

• należy zagruntować podłoże gruntem budowlanym i odczekać okres technologiczny wiązania 
gruntu, 

• należy wylać podłoże pod posadzki z masy samopoziomującej o grubości od 5 mm do 10 mm, 

• odchyłki na łacie 2m nie mogą być większe niż 2mm, 

• w przypadku stwierdzenia większych odchyłek podłoża pod posadzki Wykonawca dokona 
naprawy na własny koszt masami samowyrównującymi ze specjalnych zapraw. 

• grubość wylewki samopoziomującej w najcieńszym miejscu nie może być mniejsza niż 5 mm. 
 
Montaż wykładziny rulonowej PCV 

• wykładzinę przykleić odpowiednim klejem do podłoża, 

• cokoliki wyprofilować z układanej wykładziny poprzez wyłożenie jej na ścianę celem utworzenia 
cokołu o wysokości 10 cm, 

• wszystkie łączenia wykładziny PCV należy zgrzać – połączyć termicznie, 

• wykładzinę rulonową PCV układać wg technologii producenta, 

• należy zastosować grunty i kleje wg technologii producenta wykładzin, 

• minimalna temperatura podłoża przy montażu wykładziny PCV to 16 ºC, 

• maksymalna wilgotność podłoża przy układu wykładziny rulonowej to 65 %, 
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• wykładzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża,  

• nie dopuszcza się występowania deformacji, pęcherzy, fałd itp., 
 
5.3.2. Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych 
Podłoża pod posadzki z płytek 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy 
cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

• podkłady związane z podłożem – 25 mm 

• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

• podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 
 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z 
gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
 
Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytek. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji 
i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 
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W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. 
 
5.3.3. Wykonanie okładzin ścian 
Podłoże pod okładziny ścian z płytek ceramicznych 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

• ściany betonowe 

• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

• płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny 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 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno 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, 

• odchylenie powierzchni 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. 
 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i 
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przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.  
Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub  
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 
zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.  
Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10–15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek wynosi około 4–6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca 
się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
specyfikacji technicznej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
 
6.3. Kontrola w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z ST w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 
rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
6.4. Kontrola w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami. 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami w ST, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 
2 mm, 

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
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6.5. Wymagania i tolerancja wymiarowa dotycząca wykładziny i okładziny 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodna z podaną w ST,  

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcją producenta, 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż      2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie instrukcją producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 w świetle  ścian  w stanie  surowym.   
Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić kontrole wymienione w pkt. 6 ST. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 
5.3   dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 
zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z ST. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 

• protokoły odbioru podłoże, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z    czynności    odbioru    sporządza     się     protokół    podpisany    przez    przedstawicieli    
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
9. Sposób rozliczania robót 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące  rozliczania robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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VII.  SST 06 - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót;  PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zachowaniu metod wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

a) Izolacje podłóg, pomiędzy drewnianymi belkami stropowymi, 
b) Wykonanie pasa z materiału niepalnego na elewacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 
Folie paroizolacyjne montuje się na poddaszach między płytami kartonowo-gipsowymi  
a termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia  
przedostawaniu się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń  
do termoizolacji, co przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby  
wykroplenie się wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania  ciepła 
dla przegrody i zawilgocenie narastałoby. 
Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego.  
Wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w  
temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany  
materiał, jako wyrób stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.6 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. Przy ociepleniu należy uzyskać 
ciągłość izolacji stropu. Zalecana grubość termoizolacji w stropie belkowym uzależniona jest od 
wysokości belek stropowych. Jeżeli ich wysokość jest mniejsza niż 20 cm (min. zalecane) należy 
ułożyć wełnę o najwyższej łącznej grubości na jaką pozwala wysokość belek. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji  
projektowej.  
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Zastosowanie  poszczególnych  typów  materiałów  powinno  być  zgodne  z  zaleceniami  ich 
producentów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które  
zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  
budownictwie.  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do  
powszechnego stosowania w budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:  
·  certyfikat na znak bezpieczeństwa ,  
·  certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  
·  atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,  
przywołania  patentów,  nazwy  modeli,  numery  katalogowe  służą  jedynie  do  określenia  cech  
technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.  
Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.)  nie powinny  działać  
destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w  
środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do  sklejanych  materiałów,  
określoną wg metod badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB.  
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób  
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2.1. Folia paroizolacyjna 
Folia  paroizolacyjna  -  PE  gr.0,2mm  ;  opór  dyfuzji  pary  wodnej  >  850  m2hxhPa/g, wodochłonność < 
1% ; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie, 24h  –  niedopuszczalne  
przesiąkanie  ;  klasyfikacja  ogniowa:  wyrób trudnozapalny  B2, i nierozprzestrzeniający ognia; 
szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m. 
 
2.2.2. Wełna mineralna 
Wełna mineralna - niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gęstość powyżej 15 kg/m3; 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.  
Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio oznaczona.  
Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca :  
· nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,  
· nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,  
· rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),  
· zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,  
· klasa reakcji na ogień,  
· deklarowany opór cieplny,  
· deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  
· wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,  
· kod oznaczenia,  
· liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu 
 
2.2.3. Środek gruntujący 
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 
zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub 
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

 
2.2.4. Zaprawa (masa) klejąca 
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, 
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji 
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termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór 
zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana 
jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 
±1 cm. 
 
2.2.5. Łączniki mechaniczne: 
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych,  
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
 
2.2.6. Zaprawa zbrojąca   
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca 
wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest 
siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

 
2.2.7. Siatka zbrojąca 
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana 
w zaprawę zbrojącą. 
 
2.2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie:  
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają 
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),  
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,  
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,  
– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania 
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. 
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych. 

 
2.2.9. Farby  
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub 
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
 
2.2.10. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych,  
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
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– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO,  
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi,  
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej,  
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 
malowane,  
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi 
jedynie część wymienionych wyżej elementów. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych oraz pozostałych robót może 
być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
- sprzęt ręczny 
- sprzęt mechaniczny 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

a)  samochody dostawcze do 3,5 t, 
b)  samochody dostawcze do 25t. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych:  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac 
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie 
powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy,  
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, – 
wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
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(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy,  
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
 
5.2.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.  
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji 
technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 
docieplanym obiekcie).  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) 
zakotwień warstwy zewnętrznej. 
 
5.2.3. Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),  
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
 
5.2.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25−C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego 
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i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w 
warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji 
technicznej szczegółowej.  
 
5.2.4.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  
 
5.2.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą 
na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie.  
 
5.2.5. Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
 
5.2.6. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
 
5.2.7. Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  
 
5.2.8. Montaż elementów dekoracyjnych  
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  
 
5.2.9. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
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szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, 
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem 
farby – zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 
powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 
 
5.3.1. Wytyczne przy montażu wełny w drewnianych stropach belkowych: 
a) Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
b) Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do 
wymiarów nominalnych.  
c) Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek  
zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, 
d) Do ocieplenia stropu można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu  
przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia  
dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach  
remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności pokrycia,  
sprawdzeniu stanu więźby dachowej i belek stropowych, usunięciu uszkodzeń i wykonaniu  
zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 
e) Na belkach stropowych lub stropie zamocować folię paroizolacyjną. Folię należy układać  
w kierunku prostopadłym do belek stropowych z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii uszczelnić  
taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli folia nie będzie sklejana, wtedy zakłady należy zwiększyć  
do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić przez  
zamocowanie na całej długości listwy dociskowej. Folię zamocować do konstrukcji  
drewnianych zszywkami lub gwoździami z dużym łebkiem. Do konstrukcji stalowych folię  
przykleja się taśmą dwustronnie klejącą.  
f) Układanie wełny rozpoczyna się po zamontowaniu płyt sufitowych na ruszt podbity pod  
belkami. Jeżeli wcześniej nie została zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w  
przypadku nieogrzewanego górnego pomieszczenia układa się folię pod wełną, w odcinkach  
między belkami tak, aby tworzyła system U - kształtny.  
g) Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z  
wełny szczelnie wypełniała przestrzeń międzybelkową. Grubość izolacji w przypadku  
stropów drewnianych jest ograniczona wysokością belek konstrukcyjnych.  
h) Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania  
mostków termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki  
sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią  
pochodzącą z innych źródeł.  
i) Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty  
izolacyjne powinny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez  
ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak,  
aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.  
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
 
5.3.2. Alternatywne do powyższego rozwiązanie polega na ułożeniu na istniejącej podłodze  
poddasza nieużytkowego wełny mineralnej. Komunikacja za pomocą dodatkowych  
pomostów. Jako właściwsze, również ze względów praktycznych wskazuje się ocieplenie  
międzybelkowe.  
 
5.3.3. Na stropie poddasza nieużytkowego wełna może pozostać bez przykrycia, pod  
warunkiem, że dach stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiększyć  
należy grubość izolacji (min. 20 cm) aby nie następowała kondensacja pary wodnej na  
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wewnętrznej stronie pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia ponad stropem nie są ogrzewane,  
pod izolacją cieplną bezwzględnie należy rozłożyć warstwę folii izolacyjnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Materiały izolacyjne  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta  
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu  
lub innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez  
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z  
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z  
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z  
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie  
z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie  
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów  
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
6.3. Błędy przy wykonywaniu robót  
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu  
wełną mineralną:  
·     montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny,  
· stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż belek stropowych,  

przy ich niejednakowym rozstawie, 
· niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża  

zdolność materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
· zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewłaściwe jej ułożenie często wykonawcy  

mylą strony folii, tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony  
ciepłej.  

· montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie  
nadmiernej wilgoci, 

· nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia  
paczek z wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  
dziennika budowy. 

 
6.4. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.4.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
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6.4.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2.2. oraz 5.2.3. 
niniejszej ST. 
 
6.5. Badania w czasie robót  
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  
6.5.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
6.5.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  
6.5.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),  
6.5.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 
większej niż 0,2 mm,  
6.5.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  
6.5.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: – tynku – pod względem jednolitości, równości, 
koloru, faktury, – malowania – pod względem jednolitości i koloru.  
 
6.6. Badania w czasie odbioru robót  
6.6.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem 
oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoża,  
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 
czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
6.6.2. Opis badań odbiorowych W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny 
wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.4. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta 
systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 
Warszawa 2004 r.  
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.  
Obowiązują wymagania:  
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– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm,  
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.  
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót budowlanych w zakresie obiektów budowlanych 

są m3, m 2, mb, t, szt., kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót 
wykończeniowych.  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta  
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu  
lub innym równorzędnym dokumentem; 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez  
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
· dokumentacja techniczna, 
· dziennik budowy, 
· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
· protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
· protokół odbioru materiałów i wyrobów,  
· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 
9. Sposób rozliczania robót 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące rozliczania robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót; PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zachowaniu metod wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

a) Przygotowanie podłoża, 
b) wykonanie powłok malarskich powierzchni ścian i sufitów, 
c) roboty zabezpieczające np. folia malarska. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.8, a także 
zdefiniowanymi poniżej: 

• Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 

• Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 

• Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
postanowieniami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania farb stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  PN-EN 1008:2004. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
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2.2.2. Rozcieńczalnik  
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

• wodę – do farb emulsyjnych, 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.2.3. Farby budowlane gotowe 
Farby emulsyjne 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na spoiwach z polioctanu winylu, 
lateksu butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka    stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C. 
 
Farba akrylowa wewnętrzna 

• akrylowa, 

• do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń  o wysokim stopniu odporności na 
ścieranie – klasa I wg EN 13300, 

• zdolność krycia – klasa II wg EN 13300, 

• przepuszczalna dla pary wodnej, 
 
2.2.4. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

• powierzchni   betonowych   lub   tynków   zwykłych   nie   zaleca   się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

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

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

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

Przy malowaniu farbami silikonowymi środki gruntujące dobrać zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz 
wymagań producenta farb. 
 
2.2.5. Folia malarska 
Folia PCV o gr. minimum 0,1 mm. 
 
UWAGA:  
Szczegółowe uzgodnienia kolorystyki powłok malarskich należy dokonać z Przedstawicielem 
Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  do robót malarskich 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków malarskich lub aparatów natryskowych, taśmy 
malarskie. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Szczegółowe  wymagania dotyczące transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone jedynie takimi środkami transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.    
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót malarskich 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W   czasie   malowania   niedopuszczalne   
jest   nawietrzanie   malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 
urządzeń ogrzewczych. 
 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.2.2. Gruntowanie 

• Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

• Przy malowaniu farbami elewacyjnymi silikonowymi powierzchni gruntować środkami 
zalecanymi przez producenta farby. 

 
5.2.3. Wykonanie powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno–matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.Bieżąca    
kontrola    obejmuje    wizualne    sprawdzenie    wszystkich    elementów    procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 

• spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 
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• grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

• faktura  malowanej  powierzchni –  powłoka  musi być  jednolita  bez przebarwień, zacieków i 
rys, 

• wykończenie   powłoki   malarskiej   na   połączeniach   z  innymi   elementami   –   nie 
malowanymi, 

• końcowy efekt prac malarskich. 
 
Naniesione   powłoki   muszą   posiadać   jednolitą   barwę   i   fakturę   na   całej   powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.2. Kontrola jakości powierzchni do malowania 
Kontrola  stanu   technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania 
powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny  zewnętrzne.  
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
6.3. Kontrola robót malarskich 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

• badania powinny obejmować:  
 –  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
 –  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu i sprawdzonych w 
naturze.Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

• sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

• sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące rozliczania robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót; PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  
a) wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych, 
b) wykonanie sufitów podwieszanych, 
c) wzmocnienie drewnianych belek stopowych, 
d) wykonanie płyty wsporczej pod wentylator oddymiajacy. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.6 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 

2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe  
Powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych  
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Tablica 1  

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 

GKFI wodo- i 
ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 
przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 
9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; 

≥18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -0,5) 

długość [2000÷3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

4. 
Masa 1m2 

płyty o 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 
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grubości 
[kg] 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤10,0 

6. 
Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.] 
- ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 

8. Ozn. 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 
Tabela 2  

Grubość  
nominalna płyty  
gipsowej [mm] 

Odległość 
podpór l [mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 
kierunku 

włókien kartonu 

równolegle do 
kierunku 

włókien kartonu 

9,5 380 450 150 – – 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 – – – 

  
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.  

1. grubość – 6,5±0,5 mm  
2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm  
3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm  
4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg  
5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min.280N  

   – równolegle do kierunku włókien – min. 110N  
 
2.1.2. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2.1.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm.  

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  
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2.1.4. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych  
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane 
przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót budowlanych wykończeniowych oraz 
pozostałych robót może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora: 
- sprzęt ręczny 
- sprzęt mechaniczny 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
 Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie.  
 Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
   

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów.  

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
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5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych  
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B10122 
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego  
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki 
z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.  
 
5.3.1. Przygotowanie podłoża:  

• podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,  

• stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,  

• przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, 
szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i 
odpadanie, – dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej 
gęstości.  
 

5.3.2. Mocowanie płyt na plackach gipsowych  
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu 
odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni 
ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach 
wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po 
związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego 
przyklejania płyt.  

 
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 
Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.  
 Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość 
naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z 
naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, 
czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą 
łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza 
się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą.  
 Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na 
nią zaczynem.  
 Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane 
jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie 
wspólne regulowanie ich położenia.  
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5.3.3. Klejenie płyt na styk do podłoża 
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 

mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 
opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę 

rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż 
dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co 

ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  

 
5.3.4. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych 
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy 

pasów gipsowokartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i 

mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy 
pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu 

wyznaczać równą płaszczyznę.  

 
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt 
sposobem opisanym we wcześniejszym podpunkcie.  
 
5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. 

Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków 
rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.  

Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm  

Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.  

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się 
wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość 

wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew 

drewnianych.  

Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o 

przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw 
między listwami – 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.  

Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać 

podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące 

przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu 
tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 

gipsowo-kartonową.  
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5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 

ścianą,  

– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 

– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.  

 
5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – 

dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się 
tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe 

lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy 

brać pod uwagę następujące czynniki:  

a) kształt pomieszczenia:  

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  

– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 

rozwiązania dwuwarstwowe,  

– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

b) grubość zastosowanych płyt:  

– rozmieszczenia płyt,  

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, c) funkcję 

jaką spełniać ma sufit: – jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt 
musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 

wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy 

niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych 
decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.  

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach:  

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  
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– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 
 
5.5.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
kotwę.  
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, 
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

 
5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 

12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 

sposób:  

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu,  
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami.  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  
– do profili stalowych blachowkrętami.  

 
5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm]  Kierunek mocowania  
Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi [mm]  

9,5  
poprzeczny  420  

podłużny  320  

12,5  
poprzeczny  500  

podłużny  420  

15,0  poprzeczny  550  

 

5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym 

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym 

Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy 
podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako 

jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. 
Odległości (d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 
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poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-

kartonowych.  

Wymiary listew [mm]  Dopuszczalne odległości (d)  między 
elementami kotwiącymi [mm] 

szerokość (e)  50 
650 

grubość (f)  25 

szerokość (e)  50 
800 

grubość (f)  32 

 

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym 

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, 

stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości 
stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do 

listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d), uzależnionych od 
wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej.  

Wymiary listew nośnych 
[mm]  

 Dopuszczalne odległości (d)  między 
listwami głównymi [mm]  

szerokość (e)   50  
650  

grubość (f)   25  

szerokość (e)   50  
800  

grubość (f)   32  

 

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głównych oraz 

dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące:  
Wymiary listew głównych [mm]  Dopuszczalne odległości (a) między 

elementami kotwiącymi [mm]  

szerokość (b)  63  
1100  

grubość (c)  38  

6.   

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, 

dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:  
Wymiary listew głównych 

[mm]  
 Dopuszczalne odległości (a)  między 

elementami kotwiącymi [mm]  

szerokość (b)   38  1400  

 
5.7. Sufity na ruszcie stalowym 
5.7.1. Ruszt stalowy – standard  
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do 
niemieckiego systemu S400.  
 Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Opis ogólny  
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 
wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 
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odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoża.  
 Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt 
jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.  
 W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).  
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 
27x28x0,6 mocowanych do ścian.  

Grubość płyty gipsowo-
kartonowej [mm]  

Dopuszczalna odległość 
między wieszakami [mm]  

Dopuszczalna odległość w 
warstwie głównej [mm]  

Dopuszczalna odległość w 
warstwie nośnej [mm]  

9,5  

12,5  

15,0  

850  
850  
850  

1250  
1250  
1000  

420  
500  
550  

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.  
 
5.8. Obudowa poddaszy  
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty 
GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.   
 Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni 
ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są 
listwy drewniane lub profile stalowe.  
 Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla 
rusztów sufitowych. Przykładowo:  
dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 
900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać:  

– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,  
– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, – 420 mm dla płyt o gr. 9,5 
mm mocowanych poprzecznie.  

 Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do 
krokwi łącznikami ES. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 

„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana:  

– równość powierzchni płyt,  

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  

– wilgotność i nasiąkliwość,  

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
 
 
 



79 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 
wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym.  
 Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  
 Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące  rozliczania robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 
gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą  

 

9.2. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Sprawdzeniu podlega:  

a. zgodność z dokumentacją techniczną,  

b. rodzaj zastosowanych materiałów,  

c. przygotowanie podłoża,  

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, e. 

wichrowatość powierzchni. ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 

wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie 

kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  

 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny  i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się  
płaszczyzn od kąta  
przewidzianego w 

dokumentacji  

pionowego poziomego 
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nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 
mb 

nie większe niż 1,5 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 

3 mm w pomieszczeniach do 

3,5 mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 3 

mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

nie większe niż 2 mm  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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IX.  SST 08 - CPV 90500000-2 Usługi związane z odpadami 
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ZAMAWIAJĄCY 
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót; PROJEKT REMONTU- POPRAWA WARUNKÓW EWAKUACYJNYCH ORAZ OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:  

a) wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.8. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji  robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.6 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z wywozem i utylizacja materiałów może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
- sprzęt ręczny 
- sprzęt mechaniczny 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

a)  samochody dostawcze do 3,5 t, 
b)  samochody dostawcze do 25t. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

• Materiały posegregować i o ile zostaną zakwalifikowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego do dalszego wbudowania odnieść lub odwieść na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. W przypadku przeznaczenia do utylizacji postąpić  zgodnie z zapisem w punkcie 
1.6.4 ST.  
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• Teren prowadzenia prac oczyścić z resztek materiałów. 

• Roboty obejmują usunięcie z terenu prac wszystkich elementów oraz gruzu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na: 

• sprawdzeniu czy wszystkie odpady, złom , gruz ,zostały usunięte z terenu prac, 

• sprawdzenie dokumentów potwierdzających usuniecie odpadów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót budowlanych w zakresie obiektów budowlanych 

są m3, m 2, mb, t, szt., kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące rozliczania robót 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 


