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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
      

Nazwa i adres 
obiektu 
budowlanego 

„Remont i modernizacja pomieszczeń nr 400,401,402A,402B,402C,327, 
likwidacja szatni w piwnicy, adaptacja pomieszczenia pod byłem barze 

na szatnie, portiernię, pomieszczenia socjalne” 

      

Nazwa i adres 
Inwestora 

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA 
80-233 GDAŃSK ul. Siedlicka 1, dz. nr 357/12 obręb 055 

Nazwa i kod robót budowlanych (CPV) 

    
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45410000-4 Tynki, szpachlowanie 
45410000-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
45223500-1 Konstrukcje żelbetowe 
45421100-5 Montaż drzwi 
45431000-7 Układanie płytek 
45432111-5 Układanie wykładziny podłogowej  
45400000-1 Roboty wykończeniowe  
45442100-8 Roboty malarskie 
45232460-4 Roboty sanitarne  
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45262500-6 Roboty murarskie 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

 

S -01.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna S-01.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach: 
 

„ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACYJNE POMIESZCZE Ń NR 400, 401, 402a, 402b, 
402c, 327, LIKWIDACJA SZATNI, ADAPTACJA POMIESZCZEN IA BARU NA NOW Ą 
SZATNIĘ, PORTNIERNIĘ  I POMIESZCZENIA SOCJALNE W BUDYNKU WYDZIAŁU 

MECHANICZNEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ”. 
 
 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie remontowych robót w pomieszczeniach budynku Wydziału 
Mechanicznego: 
W ramach prac należy wykonać następujący zakres: 
1. demontaż ścianek działowych,  
2. zerwanie posadzek, 
3. usunięcie starej farby, przetarcie tynków i wykonanie gładzi na ścianach i sufitach, 
4. demontaż grzejników,  
5. demontaż opraw oświetleniowych,  
6. rozbiórka szybu wentylacyjnego, 
7. wykucie otworów okiennych i drzwiowych,  
8. roboty murarsko-żelbetowe, 
9. wstawienie nowych drzwi i rolet, 
10. malowanie sufitów i ścian, 
11. malowanie istniejących parapetów, grzejników 
12. ułożenie płytek ściennych  
13. ułożenie nowej wykładziny podłogowej  
14. ułożenie płytek podłogowych, 
15. wykonanie sufitów podwieszanych 
16. modernizacja instalacji sanitarnej  
17. modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
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 SST-B- 01.00.00.  Roboty rozbiórkowe  

 SST-B- 01.02.00.  Tynki i okładziny wewn ętrzne 

            SST-B- 01.03.00.  Roboty malarskie  

  SST-B- 01.04.00.  Instalowanie drzwi, rolet 

            SST-B- 01.05.00.  Roboty żelbetowe  

            SST-B- 01.06.00.  Roboty posadzkarskie  

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje  
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  
w języku polskim. 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Kolorystyka malowanych ścian, ułożenie wykładziny, drzwi zostanie wybrana w trakcie 
realizacji z wzorów przedstawionych przez Wykonawcę. Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi zaleceniami. Do realizacji zadania nie są wymagane żadne uzgodnienia prawne, 
administracyjne, Dziennik Budowy. 
 
1.4.2. Dokumentacja  
Przetargowa Dokumentacja będzie zawierać między innymi:  
przedmiar robót przekazany do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 
1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Przetargow ą i ST 
Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Przetargową i ST. 
 
Dane określone w DP i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i wpłynie to na nie 
zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację magazynów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

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

 
1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  
o  stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane  
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.4.5. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę  obiektu,  wyposażenia.  Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych części obiektu, instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 
 
Określenia podstawowe  
Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektował Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej   lub  ustnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 
Dokumentacja - materiały określające zakres i charakter robót do wykonania 
 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Na materiały o ogólnie znanych cechach fizyko-chemicznych i stosowanych w budownictwie po 
uzgodnieniu z Inspektorem Wykonawca może w dniu wbudowywania dostarczyć aprobatę 
techniczną na materiał. Zastosowanie materiałów specjalnych Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać aprobatę Inspektora po dostarczeniu z trzy dniowym wyprzedzeniem aprobat i instrukcji 
stosowania. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
Nie przewiduje się pozyskiwania materiałów miejscowych . 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów . 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom  

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

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli DP  lub  ST przewidują możliwość wariantowego  zastosowania rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 
dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora . 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca  zobowiązany jest  do  używania tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora;  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba   środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami 
określonymi   w   Dokumentacji   Projektowej,    ST   i   wskazaniach   Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na   własny   koszt,   wszelkie   
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy, jeżeli Inspektor zgłosi taki wymóg, należy opracowanie  
i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)   prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,   wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli    Inspektor    może    zażądać    od    Wykonawcy 
przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania   jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,   że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy  posiadają ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań jeżeli będą prowadzone badania. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy  pisemne informacje  o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie  koszty  związane  z   organizowaniem   i   prowadzeniem  
badań  materiałów  ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek i wskazaniu miejsca pobrania. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora . 
 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora . 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z Dokumentacją Projektową i ST, W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, - deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z; 

- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

- atesty higieniczne dla właściwych materiałów do wnętrz; 
- deklaracje zgodności na właściwe, zastosowane produkty.  
1 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej 
cechy. 
2 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
3 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
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przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Prowadzi się tylko rejestr dla robót 
dodatkowych i zamiennych. 
 
(2) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(2), 
następujące dokumenty: 

protokoły przekazania Terenu Budowy  
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
protokoły odbioru robót,  
protokoły narad i ustaleń,  
korespondencję na budowie.  

 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością zgodną z wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora. 
 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  
Zasady prowadzenia obmiarów będą zgodne z zasadami wyszczególnionymi w częściach 
opisowych Katalogów Nakładów Rzeczowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu., 
b) odbiorowi końcowemu, 
c) odbiorowi gwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Zamawiającego z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora, Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór ko ńcowy robót.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pismem   do Zamawiającego z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją i ST . 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją i  ST  z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
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stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

8.2.1. Dokumenty do odbioru ko ńcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.   Dokumentację   podstawową  z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   jeśli   została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  ew. 
     PZJ. 
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
Protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.3. Odbiór gwarancyjny  
Odbiór gwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór końcowy robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest  cena skalkulowana przez Wykonawcę przedstawiona w 
kosztorysach ofertowych.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  
 kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
 
SST-B-01-00-00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE i USUWANIE GRUZ U 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Nazwa zamówienia.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-01.00 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
demontażowych przy przebudowie i remoncie pomieszczeń.  
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.  
 
Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje przedmiar robót i obejmuje :  

• Rozbiórka ścianek działowych, nadproży drzwiowych,  
• Rozbiórkę posadzek wraz z podłożami, 
• Skucie płytek ściennych, 
• Zbicie tynków wewnętrznych, 
• Demontaż stolarki drzwiowej, 
• Demontaż urządzeń sanitarnych, 
• Demontaż urządzeń elektrycznych. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

• Roboty towarzyszące  
 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki.  
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie 

stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.  
 

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy  
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości 
poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego 
materiału.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi 
do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.  

 
2.0. MATERIAŁY  

Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą.  
 
3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora 
Nadzoru). Zgodnie z technologia założona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania 
robót rozbiórkowych proponuje się użyć następującego sprzętu :  

• młoty udarowe , szlifierki kątowe,  
 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 ”Warunki ogólne „  
 
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :  

• wszelkie niezbędne zabezpieczenia  
• wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
• wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 

 
5.2. Zakres wykonania Robót.  
5.2.1. Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych  
 

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 
rozebrania. W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania 
zabezpieczające przed awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem. 
Wykonanie otworów drzwiowych i okiennych należy rozpocząć po uprzednim 
podstemplowaniem stropu w strefie robót. Roboty prowadzić ręcznie lub przy pomocy 
narzędzi pneumatycznych.  

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproża stalowego w 
pierwszej kolejności w strefie oparcia nadproży należy wykonać pionowe rozkucia i w ich 
miejsce wykonać przemurowania z cegły ceramicznej pełnej klasy 100 na zaprawie 
cementowej marki 5 MPa. Po osadzeniu nadproża i związaniu zaprawy (min. 7 dni) można 
przystąpić do wykonania projektowanych otworów.  
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 
czasu wywiezienia , odpady składować w kontenerach.  
 
5.2.2. Rozbiórka posadzek,  
Rozbiórkę posadzek należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. Materiały 
uzyskane z rozbiórki wywozić na bieżąco.  
 
5.2.3. Wywóz i utylizacja odpadów  
Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcą na wysypisko odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania 
odpadów zgodnie z wymogami ustawy.  
 
7.0.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”  
Jednostką obmiaru jest :  

• dla rozbieranych konstrukcji murowych – m2 i m3  
• dla rozbieranych poszczególnych warstw posadzek – m2 
• dla rozbieranych drzwi – szt. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT  

 8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.  
 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”.  
 Roboty wymienione w SST-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.  
 
 9.0. ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1 Ustalenia ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Warunki ogólne” 
 
9.2.Płatności.  
Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-01.  
Cena robót obejmuje :  

• zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,  
• zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 
• przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 
• czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów 

z miejsca  rozbiórki do kontenerów, 
• załadunek i wyładunek gruzu, 
• koszt składowania gruzu, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

 
 
SST-B-02-00-00 – TYNKI i OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 

 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
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Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin, 

wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• zeskrobanie, zmycie tynków,  
• wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III w technologii tradycyjnej  
• obudowa elementów konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych 
• szpachlowanie ścian 
• inne okładziny ścienne wewnętrzne 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 

wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 

rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 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 objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 

 

2.5. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Stosować płyty gipsowo- kartonowe grubości 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych 
wodoodporne. Płyty powinny posiadać atest ITB. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 

drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek 

ceramicznych nie powinna być niższa niż 5oC. Do wykonywania tynków i okładzin 

wewnętrznych można przystąpić dopiero po: obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być 

ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych, szpachlowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 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”.  

 

5.3. Przygotowanie podło ży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem, szpachlowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 

usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej 

5.4.1. Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać 

po wykonaniu instalacji. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie 

podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. 

5.4.2. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
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5.4.3. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.4. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7. 

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: 

• dostaw materiałów, 
• badanie podłoży i podkładów, 
• prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
• poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
• ocenę estetyki wykonanych robót, 
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 

6.2. 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. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 

robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku, szpachlowania i obudowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

8.1. Odbiór podło ża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej  

• nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 

m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

• poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 

8.2.3. 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 
 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

9.2. Ceny jednostkowe obejmują w przypadku tynków tradycyjnych: 

• dostawę materiałów, 
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• oczyszczenie podłoża, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• przygotowanie zaprawy, 
• osiatkowanie bruzd, 
• naniesienie obrzutki cementowej, 
• przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, 
• zatarcie tynku, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• badania na budowie. 

 
9.3. Ceny jednostkowe obejmują w przypadku montażu płyt gipsowo-kartonowych: 

• dostawę materiałów, 
• wytrasowanie elementów, 
• montaż konstrukcji nośnej, 
• zamocowanie płyt gipsowo- kartonowych, 
• wykonanie szpachlowania powierzchniowego styków płyt (montaż siatki, 

zaszpachlowanie, wyszlifowanie), 
• badania na budowie lub laboratoryjne, 
• uporządkowanie miejsca pracy. 

 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
• PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe. 
• PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
• PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN -B-19402 Płyty gipsowe ścienne. 
• PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
• PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe. 
• PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
• PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 
• PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

 

Warunki techniczne kontroli o dostawy. 
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• PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 
Własności mechaniczne. 

• PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 
Tolerancje wymiarów i kształtu kształtownik 

 

 

SST-B-03-00-00 – ROBOTY MALARSKIE 
 
1.1. ROBOTY MALARSKIE  

1.1.1. Materiały i sprzęt  
 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń.  
 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: wodę – do farb wapiennych, terpentynę 
i benzynę – do farb i emalii olejnych lub inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie 
dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym.  
 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Zastosowane farby mają być odporne na 
zmywanie.   
 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

• wydajność – 6–8 m2/dm3 
• czas schnięcia – 12 h 

 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  

• wydajność – 6–10 m2/dm3 
 

Środki gruntuj ące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
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• 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). Roboty można wykonać 
przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 
1.2.1. Wykonanie robót  
Do malowania ścian i sufitów należy stosować farby emulsyjne, zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie normami, odporne na zmywanie na mokro. Do 
malowania sufitów należy zastosować kolor biały, natomiast ściany malować na kolory 
ustalone z Inwestorem. Ściany i sufity malować trzykrotnie.  
Elementy drewniane i metalowe pokrywać również dwukrotnie emalią bezołowiową, 
uniwersalną, szybkoschnącą.  
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.  
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów mo żna wykona ć po:  

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych),  

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
• całkowitym ułożeniu posadzek, 
• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
Przygotowanie podło ży 
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. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 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 olejnymi i syntetycznymi powierzchnie 
gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów 
stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.  
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową.  
 
Wykonywania powłok malarskich 
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Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 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. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. Kolorystykę pomieszczeń należy ustalić z inwestorem. 
 
1.3.1. Kontrola jakości  
 
Powierzchnia 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  
 

SST-B-04-00-00 – INSTALOWANIE DRZWI, ROLET  
 
MONTAŻ DRZWI  
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST – 4. 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem montażu drzwi. 
 
1.2.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
        Montażu drzwi 
 
1.3.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
        Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w St „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
 
 
2.     Materiały. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.  
        Ogólne warunki stosowania materiałów podano w St „wymagania ogólne” , pkt. 2. 
2.2.  Stosowane materiały. 
        Materiałami stosowanymi do wykonania robot są: 

• drzwi wewnątrzlokalowe pełne drewniane w naturalnej okleinie 
drewnopodobnej 

• drzwi wewnątrzlokalowych łazienkowe  
• kotwy stalowe 
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• kołki rozporowe 
• pianka poliuretanowa 
• sucha zaprawa szpachlowa 
• gips szpachlowy 
• piasek do zapraw 
• cement portlandzki 25 z dodatkami 
• wapno hydratyzowane 
• piasek 
 

 
3.    Sprzęt. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.  
 
3.2. Sprzęt stosowany. 

• środki transportu 
• drobny sprzęt pomocniczy niezbędny do wykonania robót 

 
4.   Transport. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt.4. 
4.2. Wybór środków transportu. 
       Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny   
gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.   Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót.  
       Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Warunki wykonania robót. 
        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I 
Roboty ogólnobudowlane MB i PMB ITB warszawa 1977, wyd. II. 
 
6.   Kontrola jako ści robót. 
      Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6  
       
7.   Odbiór robot. 

       Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 
"Wymagania Ogólne"  pkt. 8 
 
 
SST-B-05-00-00 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji żelbetowych. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
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Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz 
nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie 
do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
betonowych i żelbetowych: wykonanie stropu żelbetowego. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie 
i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

 
2.2. Szalowanie 
 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
2.2.2. Płyty deskowania: 
a) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5. 
b) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe. 
c) Łączenie dekowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niż 25 mm. 
 
2.2.3. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania. 
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2.2.4. Środek używany przy demontażu dekowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 
 
2.3. Zbrojenie 
 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III, 
34GS. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 

 
2.3.2. Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
 
2.4. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.4.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 
a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
b) Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
 
2.4.2. Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
 
 
2.4.3. Kruszywo 
a) Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie 
przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 
c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej 
niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje 
o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 
d) Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 
2.4.4. Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do 
pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami 
laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 
punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 
wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem 
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dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 
5.Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia 
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 
betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących 
ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga 
ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Szalunki 
5.2.1. Wykonanie dekowań 
a) Przed przystąpieniem do wykonania dekowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów 
oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku 
wymagana jest zgoda Inżyniera. 
b) Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz 
ręcznie usunąć luźną ziemię. 
c) Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy 
je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 
położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 
d) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 
połączeń należy ograniczać do minimum. 
e) Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową. 
f) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem. 
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g) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, 
rozdz. 5 
h) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych. 
i) Możliwość ponownego wykorzystania dekowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania dekowań 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 
podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub 
wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni dekowań 
a) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie 
wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
b) Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 
c) Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny. 
 
5.2.4. Rozbieranie deskowań 
a) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
b) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 
pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 
28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich 
ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
c) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. 
Żadne z nich nie mogą zostać. 
 
5.3. Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona 
być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 
 
 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
a) Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5. 
b) Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. 
c) Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące 
elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami 
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kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do 
szczegółowych rysunków roboczych. 
d) Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. 
Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
a) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię 
oraz inne zanieczyszczenia. 
b) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach, 
należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm, 
c) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. 
d) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 
 
5.4. Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
a) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się 
w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
b) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, 
powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki 
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją 
umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania: 
projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 25MPa dla fundamentów i 
20MPa dla ogrodzenia, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne 
ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca 
się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy, 
maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0,60 w proporcjach wagowych, chyba że 
Inżynier wyda inne pisemne instrukcje, 
maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3, 
zawartość całkowita powietrza 2-4%, 
opad betonu dla fundamentów - 70-80 mm, dla ścian - 50-75 mm. 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami 
testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad 
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez 
dodawanie wody. 
c) Homologacja (atest) 
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Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w 
WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
d) Badania materiałów i mieszanki 

Powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi 
powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz 
kontroli jakości. 
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, 
zbrojeń, i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym 
opracowaniu. 
c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o 
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 300 mm. 
d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 
e) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonowe należy 
nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. 
Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone prze: zarządzającego 
realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 
 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
a) Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca 
powinien przeprowadzić. betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
b) Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy 
pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem 
zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w 
czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia 
używanego sprzętu, 
minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm, 
jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją 
umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić, 
do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych, 
kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób 
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z 
minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji 
amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co 
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny 
spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej 
jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną 
za obserwację betonu podczas wibrowania. 
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5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
a) Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Należy zastosować 
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej 
specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujące 
zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia 
przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie 
podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
b) Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, 
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze 
zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 
zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty 
i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny 
spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom 
określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na 
piśmie instrukcji stosowania. 
 
5.4.7. Drobne naprawy 
a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki 
przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 
przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie 
płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i 
faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
b) Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do 
przylegającego betonu. 
c) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia 
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być 
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia 
uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki 
wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 
przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy 
bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je 
przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
a) Normalne wykończenie ścian: 
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Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności 
powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej 
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 
b) Gładkie wykończenia powierzchni: 
natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio 
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym 
piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej 
powierzchni, 
przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej 
powierzchni, 
po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. 

Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie 
gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 
c) Wygładzanie powierzchni: 
packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., 
wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
d) Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do 
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie 
plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 
metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 
natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom wykończeniowym. 
e) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed 
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków 
powodujących zabrudzenie. 
 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
a) Ściany 
- płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach 
określonych poniżej tolerancji, 
- wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest 
na najwyższym punkcie, 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na 
najwyższym punkcie, 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm. 
- wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione zgodnie z zasadami 
określonymi w punkcie 5.4.7. 
b) Płyty 
- Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
- Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i 
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym 
punkcie. 
- Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do 
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając 
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tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie 
ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i 
powinny spełniać określone powyżej wymagania. 
 
5.4.10. Pielęgnacja betonu 
a) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności 
w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
b) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami 
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem 
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym 
pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać 
tylko wody. 
c) Ściany 
- przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na 
miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu, 
- środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po 
usunięciu deskowań,  
- powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
d) W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
- chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych 
utrzymywanych w ciągłej wilgotności,   
- przykrywać 25mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności, 
- stale zraszać eksponowaną powierzchnię, 
- jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek 
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z 
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości, w przypadku 
zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej 
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
e) Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z 
WTWO, rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub 
wymieniony. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- szalunków, 
- zbrojenia, 
- cementu i kruszyw do betonu, 
- receptury betonu, 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- dokładności prac wykończeniowych, 
- pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
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6.2. Kontrola jako ści betonów 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 

cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie 
betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w 
granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt 8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są:  
- 1 m3 dla kubatury fundamentów, 
- 1 m2 dla ścian, 
- 1 m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego, 
- 1 m3 dla schodów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór 
robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- wykonanie i rozbiórka deskowań, 
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 
pracami dodatkowymi, 
- prace związane z izolacją fundamentów, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących 
własnością wykonawcy             - materiałów z placu budowy. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne: 
Rozdział l - Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 5 - Deskowania 
Rozdział 6 - Roboty betonowe 
Rozdział 7 - Zbrojenia 
Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
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Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
 
10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie 
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 
SST-B-06-00-00 Kładzenie wykładzin 
 
 
1. Przedmiot .  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem remontu posadzek.  
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2.Zakres robót.   
       
Roboty których dotyczy SST , obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót posadzkarskich w remontowanym budynku w podanym zakresie. 

1. uzupełnienie podłoża betonowego,                                                                   
2. gruntowanie podłoża,                                                                                                 
3. wykonanie warstwy wygładzającej z mas samopoziomujących,                              
4. wykonanie posadzek z PCV wraz z cokolikami 
                                                       
3.Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
zakresem podanym, oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robot podano w OST S- 01.00.00 „wymagania ogólne”. 
 
4.Materiały  
 
4.1.Rodzaje materiałów; 
Wszystkie materiały do wykonania posadzek PCV powinny odpowiada wymaganiom 
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał 
do stosowania w budownictwie. 
 
1 4.1.1.Kleje i zaprawy wyrównuj ące – samopoziomuj ące. 
Kleje i zaprawy muszą spełniać wymogi PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych i 
wytycznych producenta wyrobu. 
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2 4.1.2.Wykładziny 
Wykładziny homogeniczne z PCV muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich aprobat 
technicznych oraz odpowiadać następującym parametrom; należy odczekać 24 godziny na 
wyschnięcie farby. 
Kolorystyka wykładzin w posiadaniu Inwestora 
-    klasyfikacja użytkowania 34/43 wg PN-EN 649 + PN-EN 685, 
- posiadać podwyższoną wytrzymałość na ścieranie grupa T wg PN-EN  660-2,  
      zabezpieczona powierzchnia PUR, 
- nie powinny wydzielać trwałego zapachu po ułożeniu posadzki, 
- czas wiązania klejów i mas wygładzających powinien być dostatecznie długi, aby można  
      było w sposób prawidłowy ułożyć posadzkę w zaplanowanym pomieszczeniu, 
- nie powinny oddziaływać szkodliwie na zdrowie ludzi przebywających w pomieszczeniu. 
- posiadać dobrą odporność chemiczną (EN 423),  
- odporność na oddziaływanie krzeseł szkolnych i krzeseł na  rolkach (EN 425),       
- posiadać dobrą elastyczność, możliwość wykonywania spawów, 
- charakteryzować się klasą odporności ogniowej Bfl S1, 
- antypoślizgowa  R11; DS;  (DIN 51130, EN 14041), 
- grubość min. 2 mm, 
 
 
5.Sprzęt,narzędzia, transport,  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, narzędzi i transportu podano w ST- 01.00.00. 
‘wymagania ogólne”. 
 
6.Wykonanie robót. 
6.1.Wykonanie podłoża. 
Podłoża pod wykładziny PCV stanowią podkłady betonowe. Należy je zagruntować. Na tak 
przygotowane podłoże wylewamy masę samopoziomującą ściśle według instrukcji 
producenta z gotowych mieszanek fabrycznie sporządzonych . 
 
6.2.Wykonanie posadzek z wykładzin. 
Do klejenia wykładziny należy przystąpić po odparowaniu i wyschnięciu masy 
samopoziomującej. Przed nałożeniem kleju masę samopoziomującą należy przeszlifować w 
celu wyeliminowania wszelkich nierówności. Wymieszany klej i rozprowadzony na 
powierzchni po upłynięciu czasu jego schnięcia otwartego służy do ułożenia wykładziny 
starannie dociskanej (np. walcem).stosując się ściśle do wskazówek producenta wykładzin. 
 
 
7. Kontrola jako ści  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST- 01.00.00.Polega na sprawdzeniu 
poziomów wykonanych okładzin. Wykonaniu uszczelnień złączy i połączeń 
poszczególnych płaszczyzn elementów posadzki. 
 
8. Jednostka obmiaru  
Według wyszczególnienia w przedmiarze. 
 
9. Odbiór robót  
Inspektor na podstawie zgłoszeń roboty podlegające zakryciu, pozostałe 
prace powołana przez Zamawiającego komisja. 
 
10. Podstawa płatno ści  
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Wg umowy, a na roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w księdze obmiaru po 
odbiorze robót. 
 
 
11.Przepisy zwi ązane 
Normy, aprobaty techniczne, warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
Dz.U.Nr.107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
                          
12. Przepisy prawne 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 

-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

 
 
 

 


