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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych przy realizacji zadania Projekt remontu sanitariatów w budynku nr 9 na terenie Akademii  Marynarki Wojennej w 
Gdyni.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod warunkiem akceptacji ich przez Inżyniera. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
1.3.1 Zakres robót nie ujętych w SST(Szczegółowej specyfikacji technicznej) 
Wszystkie poniższe roboty muszą spełniać wymagania zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały użyte do wykonania 
robót muszą spełniać wymagania producentów, posiadać deklarację oraz być dopuszczone do użytku w kraju.  
Wszystkie prace muszą  być wykonywane zgodnie z opracowaniem projektowym i kartami producentów oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
W zakres robót wchodzą następujące prace: 
- wykonanie i montaż krat okiennych 
- wykonanie ścianek kabin 
- odgrzybianie tynków cem.-wap. 
- wymiana parapetu 
- prace porządkowe  
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
- obiekt małej architektury; 
2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
6. Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
7. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego.  
8. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
9. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
10. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
11. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
13. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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14. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
15.  Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
16.  Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezpośredniego 
wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
17. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
18.  Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organu specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
19. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
20. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
21. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
22. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 
23. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
24. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
25.  Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
26. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
27. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
28. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
29. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
30. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
31. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
32. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
33. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
34. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
35. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
38. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 
jakie maja spełniać roboty budowlane. 
39. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
40. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
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41. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
42. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 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 zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4 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 nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie). 
5.2 Wymagania: 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób 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. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 



8 
 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 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 i robót ponosi Wykonawca. 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 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 nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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 SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 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 SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 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 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2 Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 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 SST. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  płatności na rzecz  
Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 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, 
w całym okresie trwania robót. 
7.3 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru.  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
9.2 Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042). 
9.3 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
Warszawa, 2001. 
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1  WSTĘP  

1.1  PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych przy realizacji zadania: Projekt remontu sanitariatów w budynku nr 9 na terenie Akademii  Marynarki Wojennej 
w Gdyni.  
1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących w obiekcie. Zakres robót zgodny z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz stanem faktycznym 
zastanym na budowie. Zakres robót obejmuję wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki lub ich renowację i ponowny montaż. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

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

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

2  MATERIAŁY  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3  SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 
podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 

4  TRANSPORT  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe 
Dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Wywóz i utylizacja papy powinna odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych (Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za wywóz odpadów budowlanych i ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami 
inspektora nadzoru). Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z miejsca gdzie została przeprowadzona utylizacja. 
Na placu budowy, bądź remontu powinny być zachowane przepisy w sprawie BHP pracowników zatrudnionych przy ręcznym 
dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. Do wykonania robót związanych z wywozem odpadów budowlanych powinno się 
wykorzystywać sprzęt i środki transportu zabezpieczające ich bezpieczny transport – np. pojazdy kontenerowe specjalizujące się 
wywozem odpadów budowlanych lub inne zabudowane uniemożliwiające wypadnięcie odpadów na zewnątrz. 

5  WYKONANIE ROBÓT  

5.1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
− Upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 
− Miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.2  ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach 
przewidzianych. Teren rozbiórki należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych 
rozbiórkowych obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za 
bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane służbami uzgodnieniu ze służbami BHP, 
Architektem i Inwestorem. 

5.3  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
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(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego elementu nie 
spowodowało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej sytuacji należy 
zastosować odpowiednie podstemplowanie. 
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami zsypowymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Podczas 
wiatru o szybkości większej niż 10m/s należy roboty wstrzymać. 
Elementy stalowe ogrodzeń zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złożenie elementów w miejscu składowania. Fundamenty 
betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiałów. Materiały 
z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr 
należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy. 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia najmniej szerokości, co najmniej 1 m oraz 
przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej: 
− O 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 
− O 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły 

ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Jeżeli jest możliwość spalenia nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac rozbiórkowych, niezbędne czynności 
należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się stosowanie 
technologii umożliwiającej intensywne spalanie z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach lub 
spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony bez 
pozostawienia tlących się części. 

5.4  DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZĄDKU 

− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. 
− Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w 

trakcie robót rozbiórkowych. 
− Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach okolicznych na okolicznych 

terenach. 
− Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 

znanych w momencie odbioru robót. 

5.5 Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

6  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.  

7  OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych 
z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 
− Dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m³], [m2], [m] 
− Dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m³]  
− Obróbki blacharskie – [m2] 
− Nawierzchnie – [m2] 

8  ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

9  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 
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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalowanej 
zabudowy przy wykonaniu zadania: Projekt remontu sanitariatów w budynku nr 9 na terenie Akademii  Marynarki Wojennej w 
Gdyni.  
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obudów w 
technologii g-k oraz sufitów kasetonowych. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami materiałów. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2 MATERIAŁY 
2.1 OBUDOWA 
- g-k–1,25 cm – normalne oraz wodno odporne w pomieszczeniach mokrych 
- Stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50, 
2.2 PROFILE STALOWE 
2.2.1 KSZTAŁTOWNKI STALOWE 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 
charakteryzującą się : 
- grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2)  
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane U 50x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 50x0,60 
2.2.2 AKCESORIA STALOWE 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych. 
2.2.3 INNE AKCESORIA 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin 
między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych. 
2.2.4 KLEJ GIPSOWY 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają 
instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
2.2.5 WKRĘTY 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 
profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 
2.2.6 MASA SZPACHLOWA – GIPS BUDOWLANY SZPACHLOWY 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane 
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
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. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem 
- Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty, 
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
- Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
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elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż 
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami 
producentów): 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice 
(tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami 
transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały sie i 
nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich 
wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość robót 
i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.1 Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na 
suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub 
ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na 
drugiej. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 
podłożu. 
- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 
- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był 
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu 
w tzw. lustrzanym odbiciu. 
5.2 ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 
- Wytrasowanie miejsc montażu obudów 
- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia, płyty gipsowo-kartonowe należy poddawać obróbce w 
temp. Otoczenia powyżej 10oC oraz przy wilgotności do 40% do 70%. 
 
 
5.3 ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH 
Obudowy z g-k 
- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów konstrukcyjnych. 
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55. 
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
- Szpachlowanie – proces wypełnienia i wykończenia połączeń pomiędzy płytami gipsowo- kartonowymi jest ważnym 
elementem podczas wykonywania prac montażowych z płyt g-k. Prawidłowe wykonanie spoin gwarantuje trwałe i estetyczne 
wykończenie powierzchni płyt g-k. 
- Przed przystąpieniem do ostatecznego wykończenia powierzchni z płyt g-k, należy je zagruntować , a następnie malować lub 
wcześniej nałożyć tynk cienkowarstwowy. 
Do obudów należy stosować płytę gipsowo-kartonową o grubości co najmniej 12,5 mm – dwa razy.  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w OST . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy,) z dokumentacją kosztorysową 
- Sprawdzenia poprawności wykonania robót 
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m) 
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
- Sprawdzenie równości powierzchni płyt 
- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
8.1 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.2 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
8.3 W  trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST .  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan, zgodnie z 
warunkami zawartej umowy. 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-79405:1997    Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79406:1997    Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
PN-EN 13872  Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw szpachlowych 

i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów 
PN-EN 13964:2005    Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
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1 Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania: Projekt remontu sanitariatów w budynku nr 
9 na terenie Akademii  Marynarki Wojennej w Gdyni. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym kontraktem. Roboty zgodne z dokumentacją techniczną, 
przedmiarem robót oraz stanem faktycznym zastanym na budowie.  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2 Materiały. 
2.1 Wymagania ogólne 
- Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub —świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
- Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 
- Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
- Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2 Materiały bitumiczne 
2.2.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca 
Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, 
nie zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i 
ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z 
cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Działa jako plastyfikator, 
uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, 
błyszczącą powierzchnię. 
Dane techniczne: 
- baza: emulsja bitumiczna 
- rozpuszczalnik: nie występuje 
- barwa: czarna, brunatna 
- konsystencja: ciekła 
- gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 
- sposób nanoszenia: pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, natrysk 
- zużycie: w zależności od sposobu zastosowania 
- sucha pozostałość: ok. 60% 
- czas schnięcia: zależnie od temperatury i zastosowania 
- zakres temperatur podczas stosowania: od +4°C 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: µH2O=ok. 800 
- rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda 
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, murze, stali materiałach 
włóknisto- cementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz 
zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca. 
2.2.2 Bitumiczna masa powłokowa 
Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie zawierającą rozpuszczalników, 
przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie 
normalnie występujące w gruncie substancje agresywne. 
Dane techniczne 
- rodzaj: 2-składnikowa 
- masa: bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) 
- skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
- rozpuszczalniki: brak 
- konsystencja po wymieszaniu: pasta 
- kolor: czarny 
- gęstość gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3 
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- czas możliwej obróbki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin 
- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C 
- temperatura materiału w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C 
- zużycie: 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą 
- sposób nakładania: gładka kielnia 
- czas schnięcia przy +20°C i 70% wilgotności względem powietrza: ok. 3 dni 
- sucha pozostałość: ok. 90% objętości 
- grubość nakładanej warstwy: 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm przeschniętej powłoki 
- środek czyszczący w stanie świeżym: woda 
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykających się z gruntem: płyt dennych, 
fundamentów, garaży podziemnych oraz jako uszczelnienie pośrednie: w pomieszczeniach mokrychi wilgotnych, na balkonach, 
na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa,cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy 
oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub 
powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących 
jako płyty ochronne i drenujące. 
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej się i o niewielkim naporze oraz 
wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkieparcie hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co 
najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na 
krawędziach i wyobleniach należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. 
2.2.3 Papy termozgrzewalne i samoprzylepne 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu 
powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap 
modyfikowanych nie podlegająkonserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS 
sąelastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można je 
układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina 
szklana lub włóknina poliestrowa. 
Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre 
parametry fizyko- mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowe są materiałem przeznaczonym do 
wykonywania hydroizolacji . Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi zasadami 
wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych 
tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a 
mianowicie: 
- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 
- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 
pozostałym elementom. 
Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, 
grubości 4,7±0,2 mm, siła zrywająca 1000/800 [N/5cm], odporność na temp. w ciągu 2 godzin 100°C, giętkość -25/30, 
2.3 Akcesoria do pokryć z pap 
2.3.1 Listwa dociskowa 
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap 
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinięciach pap 
2.3.2 Klin narożnikowy 
klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy 
Zastosowanie: przy załamaniach pap 
2.3.3 Kołki mocujące 
kołki mocujące do pap w wybranym systemie 
Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy 
2.3.4 Wałek dylatacyjny 
wałek dylatacyjny w wybranym systemie 
Zastosowanie: wałki dylatacyjne do pokryć z pap 
2.4 Materiały do izolacji termicznych 
2.4.1 Styropian 
Grubość oraz parametry zgodnie z dokumentacją projektową branżową. 
- Wymagania: 
- Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych, 
- Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm łączna powierzchnia wad 
nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
- Wymiary: 
- długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki: t 0,5% 
- szerokość - 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki: t 1,5 mm 
- grubość- 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki: t 0,5% 
- samogasnacy 
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-sezonowany 
- EPS 70-040 
- EPS 100-038 (dawniej FS-20) 
- Współczynnik przewodzenia ciepła: X Y 0,038 W/mK (100-038 mm); 0,036 W/mK (70-040 mm) 
-płyty frezowane 
- zgodny z PN-EN13163:2004 
- reakcja na ogien- euroklasa E 
-wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
-aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa. 
- Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwęzakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza. 
- Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
- Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
2.4.2 Wełna mineralna 
W postaci płyt, filców, mat oraz granulatu – zgodnie z określeniami projektu wykonawczego. 
Wymagania: 
− Wilgotność wełny max. 2% suchej masy, - płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania; 
− Ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, - wytrzymałość na rozrywanie siłą 

prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, - nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% 
suchej masy. 

2.4.2 Styrodur XPS 
-Deklaracja zgodności z PN-EN 13164 /2003 
-Atest higieniczny PZH: HK/B/0229/01/2001 
-Gęstość: R 30 kg/m3 
- Współczynnik przewodzenia ciepła: X Y 0,031 W/mK (100-140 mm); 0,037 W/mK (140-180 mm) 
- Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 R 300 kPa 
- Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)130 R 130 kPa 
-Zamkniętokomórkowość: R 95% 
-Moduł elastyczności: 12 N/mm2 
-Podciąganie kapilarne: 0 
-Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 Y 3% 
- Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT1 
-Klasa reakcji na ogień: E 
-Temperatura zastosowania: Y 650C 
- Płyty XPS nie zawierają FCKW i HFCKW 
2.4.2 Materiał na bazie celulozy 
- osiadanie przy otwartym nadmuchiwaniu (29kg/m3) 7% 
- współczynnik przewodzenia ciepła X=0,038 W/mK 
- wilgotność sorpcyjna 18,9% 
- postać: suchy i sypki 
- gęstość dla stropu 31-38 kg/m3 , dla dachu 45-50 kg/m3 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
- aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
 
3. Sprzęt. 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do 
palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego 
przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 
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kg) wwarunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich 
wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie niedotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas 
wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w 
postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczkapierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw 
oparzeniom. 
 
4. Transport. 
4.1 Pakowanie i magazynowanie materiałów 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a 
przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. Rolki powinny byćmagazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi 
środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed mrozem 
miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają 
masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie 
zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
5 Wykonanie robót – izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 
5.1 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
5.2 Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy 
potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy 
usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy 
powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. 
Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej 
nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można 
wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
 
5.3 Izolacje z emulsji i mas bitumicznych 
5.3.1 Gruntowanie podłoża 
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla 
malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak 
dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja 
wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. W 
zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwi ć poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. 
Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać 
we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. Po pracy narzędzia należy spłukać czystą 
wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno być 
mniejsze niż 400-500 g roztworu /m2. 
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy 
stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego 
nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj.powyżej +28°C lub w pomieszczeniach 
ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 
5.3.2 Wykonanie izolacji powłokowej 
Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do komponentu płynnego masy bitumicznej 
komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. 
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać 
podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. Nanoszenie masy 
bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej. 
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Bitum nanosi się za pomocą gładkiej kielni. Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach 
roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy 
położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i 
wodągruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga 
swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt 
ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła 
woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypaćbezpośrednio na 
stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, 
zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować 
zacienienia. Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym. 
Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z 
polipropylenu nakładana jest na stały lubruchomy kołnierz konstrukcji rurowej. 
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą 
izolacyjną naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacją 
powierzchniową. Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału 
oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej 
grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 
wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m 2 uszczelnianej powierzchni. 
5.4 Izolacje papowe 
5.4.1 Gruntowanie podłoża 
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 
5.4.2 Izolacje z pap termozgrzewalnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, 
przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 
rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 
materiałów. Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie rozłożoną masę 
asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi 
powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia 
strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić 
w temperaturze nie niższej niż0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można 
obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio 
przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego 
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie 
zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15cm).Zasadnicza 
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy10papy aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewów jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił sięwypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży 
lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
5.5 Akcesoria do pokryć z pap 
Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne stosować zgodnie z instrukcją 
producenta wybranego systemu. 
5.6 Cokoły zewnętrzne (izolacje) 
Przed przystąpieniem do wykonania cokołów, powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od olejów i smarów. Ponieważ 
dyspersja płynna folia wysycha przez oddawanie zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chłonnego podłoża schnięcie jest 
mocno uzależnione od zdolności ssącej podłoża, temperatury, wilgotności oraz cyrkulacji powietrza. Roboty należy wykonywać 
przy temperaturach powyżej + 10oC i niskiej wilgotności powietrza. Preparat nakładać jednorazowo na niezbyt dużych 
powierzchniach by nie wydłużać zanadto czasu schnięcia warstw. Przygotowaną powierzchnię pokryć podkładem gruntującym. 
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Następnie nałożyć warstwę płynnej folii. W świeżo wyłożoną warstwę płynnej folii wtopić włókninę poliestrową, która stanowi 
„wzmocnienie” warstwy uszczelniającej. Trzeba pamiętać, aby włóknina była ułożona w płynnej folii równo, bez zmarszczek i 
fałd oraz w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdarć. Drugą warstwę płynnej folii można nałożyć bezpośrednio po ułożeniu 
pierwszej lub na drugi dzień, która stanowi 
warstwę nawierzchniową. Obróbka odbywa się na zimno, jedyne narzędzie, niezbędne do prawidłowego wykonania 
uszczelnienia to wałek. 
W przypadku niezbędnych nacięć – np. w narożnikach, na zaokrągleniach – ubytki włókniny 
przykrywać dodatkowymi kawałkami tej samej włókniny i pokrywać płynną folią. 
6 Wykonanie robót – izolacje termiczne. 
6.1 Izolacja termiczne 
6.1.1 Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego 
podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pył, tłuste 
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy 
odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta 
polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich 
odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W 
przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. 
Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym, zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego 
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe 
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych 
należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu, ponieważ znaczne nierówności i 
krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac, ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W 
przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze 
wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę 
warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę 
grubości styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się 
powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego 
wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. 
6.1.2 Mocowanie płyt styropianowych do podłoża 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać 
tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. Do ocieplenia i wyprawienia ww. ścian należy użyć kompletnego 
systemu ociepleń.  
Styropian mocować do ścian zaprawą klejową oraz łącznikami mechanicznymi. 
Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 
próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo 
istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 
6.1.3 Klejenie płyt styropianowych: 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo punktową", czyli na obrzeżach pasami 
o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w 
odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma 
wymiar 50 x 100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. 
Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna 
przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca 
wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak 
również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. 
6.1.4 Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych: 
Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do mocowania płyt styropianowych 
do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po 
dostatecznym 
stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i 
wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć 
dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt styropianowych. Przymocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na 
prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. Łączniki 
kotwiące powinny zostać zastosowane w ilości min. 4 szt. na 1m2 powierzchni płyt styropianowych. Łączniki powinny być 
zamocowane w warstwie konstrukcyjnej ścian na głębokość nie mniejszą niż 50 mm. Docieplenia okien należy wykonać 
styropianem EPS 200.Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po związaniu 
zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, 
przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej 
elewacji. 
Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie zwiększając przyczepność 
zaprawy klejącej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. Niedopuszczalne 
jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy 
zbrojonej w miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
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nakrycie folią lub papą). 
 
7 Kontrola jakości. 
7.1 Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla 
poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Wyniki badań powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
8 Obmiar robót. 
8.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.2 Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych. 
Dylatacje obmierza się w mb. 
9 Odbiór robót. 
9.1 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
9.2 Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
9.3 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- szczelność 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna, 
- Dziennik budowy, 
- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
10 Przepisy związane. 
10.1 Normy 
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na 
rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 
przy statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 
zapewnienia jakości. 
PN-69/B-I0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianu. 
PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PSE). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.04.00.00 WYKOŃCZENIOWE ROBOTY 
BUDOWLANE – POSADZKI, LICOWANIE ŚCIAN 
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1 Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych podłóg oraz pokrywczych ścian przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji 
zadania Projekt remontu sanitariatów w budynku nr 9 na terenie Akademii  Marynarki Wojennej w Gdyni. 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
wykończeniowych podłóg występujących w obiekcie objętym kontraktem: 
− posadzki z płytek zgodnie z projektem technicznym, wytycznymi Architekta oraz akceptacją Inwestora 
- licowanie ścian płytkami zgodnie z projektem technicznym, wytycznymi Architekta oraz akceptacją Inwestora 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Posadzka – stanowi wierzchnią, użytkową warstwę podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub trwale z nią połączoną za 
pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 
Podłoga – opiera się na podłożu, którym jest zazwyczaj strop, a w budynkach niepodpiwniczonych, warstwa betonu ułożona 
bezpośrednio na gruncie. Podłoga składa się z warstwy izolacyjnej (termicznej, akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej 
lub paroszczelnej), podkładu oraz posadzki, która może być wykonana z materiałów drzewnych, tworzyw sztucznych lub 
materiałów pochodzenia mineralnego. 
Podkład – podłoże stanowiące oparcie konstrukcji podłogi, może nim być: warstwa betonu ułożona na gruncie, strop lub 
odpowiednio przygotowana płyta betonowa ułożona na warstwie izolacji (ciepłochronnej, dźwiękochłonnej, przeciwwodnej itp.). 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
2 Materiały. 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Użyte materiały powinny 
być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale 
oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. 
2.2 Woda 
Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 
„Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
2.3 Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne i gresy wg PN-74/B-12032. 
2.3.1 Właściwości płytek ceramicznych: 
− barwa: wg wzorca producenta 
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
− kwasoodporność nie mniej niż 98% 
− ługoodporność nie mniej niż 90%  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
− długość i szerokość: do 1,5 mm 
− grubość: do 0,5 mm 
− krzywizna: 1,0 mm  
Gresy - wymagania dodatkowe: 
− twardość wg skali Mahsa: 8 
− ścieralność: V klasa ścieralności 
− na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
− stopnice schodów, 
− listwy przypodłogowe, 
− kątowniki, 
− narożniki. 
Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN- 75/B-10p1: 
− zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
− zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
− nazwę i adres Producenta, 
− nazwę wyrobu,  
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− liczbę sztuk w opakowaniu,  
− znak kontroli jakości,  
− znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób  
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. 
Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
3. Sprzęt 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00.00 „wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera. Liczbai wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt używany w robotach podłogowych: 
− wiadro, paca, szpachla, spoinówka, 
− poziomica, łata aluminiowa, 
− mieszarka do zapraw, 
− młotek, przecinak, 
− szlifierka, maszyna i szczypce do cięcia i łamania płytek, 
− inne, wg wytycznych producentów. 
4 Transport. 
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu zatwierdzonym przez Inżyniera/ Kierownika projektu, 
dostosowanym do przewożenia danego rodzaju materiału. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
4.1. Środki do transportu betonu: 

· mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)  
· ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

· 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
· 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
· 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

4.2 Płytki ceramiczne 
Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
− nazwę i adres Producenta, 
− nazwę wyrobu,  
− liczbę sztuk w opakowaniu,  
− znak kontroli jakości,  
− znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się, 
− napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. 
Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
5 Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „wymagania ogólne”. 
5.1 Posadzki ceramiczne. 
− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz 
zmyć z kurzu. 
− Powierzchnie podłoży pod posadzki powinny być równe i tworzyć poziome płaszczyzny.   
  Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu  
  odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do 
ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
− Posadzki ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub  
  bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. 
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− W przypadku zbicia istniejącej terakoty, podkład powinien zostać dokładnie oczyszczony  
  i wyrównany przy użyciu materiałów do wyrównywania i wygładzania. 
− Do wykonania posadzek z płytek terakotowych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich oraz robót 
instalacyjnych. 
− Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
  najmniej +5°C. 
− Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach  
  o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót. 
− W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej. 
− Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed 
zastosowaniem na kilkanaście sekund. 
− Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można 
rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w 
spoiny za pomocą pacy  lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek 
o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobno porowate 
gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 
− Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo  
o określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a 
posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny 
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 
6 Kontrola jakości. 
W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonania posadzek, oraz sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją techniczną i SST. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót przygotowawczych, 
sprawdza jakość dostarczonych materiałów, zgodność z projektem technicznym i SST. Wymagana jakość materiałów powinna 
być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w PN-E 206-1: 

– konsystencja i urabialność mieszanki betonowej,  
– wytrzymałość na ściskanie,  
– nasiąkliwość.  

7 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8 Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 
zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.1 Wykończenie z płytek ceramicznych terakotowych i gresów  
Odbiór powinien obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez  
  ocenę wzrokową, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania  
  prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  
  z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać  
 przez ocenę wzrokową. 
9 Podstawa płatności. 
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania podłóg, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i gresów, 
− wykonanie posadzek drewnianych, 
− położenie wykładzin, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
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− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
10 Przepisy związane. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w tym: 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  

w budynkach. 
PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku  
w pomieszczeniach. 

PN-B-02151-3-1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

 pomocą młotka Schmidta typu N 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

 badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 

 ściskanie 
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1 Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania: Projekt remontu sanitariatów w 
budynku nr 9 na terenie Akademii  Marynarki Wojennej w Gdyni. 
1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót malarskich wg podziału: 
− malowanie tynków i gładzi wewnętrznych farbami zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym. 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia   podane   w   niniejszej   SST  są   zgodne   z   obowiązującymi   odpowiednimi   normami    
i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
2 Materiały. 
2.1 Woda 
Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,   kanalizacyjnych   
bagiennych   oraz   wód   zawierających   tłuszcze   organiczne,   oleje  
i namuł. 
2.2 Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie  
l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3 Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego  
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. Pokost syntetyczny powinien być używany  
w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu 
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać   wymaganiom   normy   państwowej   lub   świadectwa   
dopuszczenia   do   stosowania   w budownictwie. 
2.4 Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
− wodę - do farb wapiennych, 
− terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
− inne   rozcieńczalniki   przygotowane   fabrycznie   dla   poszczególnych   rodzajów   farb   powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

2.5 Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
2.5.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno- styrenowego i innych zgodnie 
z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.2 Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania - wydajność - 6-l0 m2/dm3; max. czas schnięcia - 24 h Farba chlorokauczukowa 
do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
− wydajność - 15-16 m2/dm3 

− max czas schnięcia - 8 h  
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania biały  
− do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych 
− do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych 

2.5.3 Wyroby epoksydowe 
Szpachlówka gruntująca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma 
− wydajność - 6-10 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 24 h  
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/9  
− wydajność - 4,5-5 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 24 h  
Emalia epoksydowa chemoodpoma 
− wydajność - 5-6 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 24 h  
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Emalia epoksydowa chemoodpoma 
− wydajność - 6-8 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 24 h  
Lakier bitumiczno- epoksydowy  
− wydajność - 1,2-1,5 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 12 h  
2.5.4 Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  
− wydajność - 6-8 m2/dm3 

− max. czas schnięcia - 12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
− wydajność - 6-l0 m2/dm3 

2.5.5 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb:  
− lepkość umowna - min. 60, 
− gęstość - max. l,6g/cm3 

− zawartość substancji lotnych w % masy - max. 45%,  
− roztarcie pigmentów - max. 90,  
− czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5  
stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.  
Wymagania dla powłok: 
− wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
− grubość - 100-200 mn 
− przyczepność do podłoża - l stopień  
− elastyczność - zgięta powłoka   na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub  odstawania od podłoża,  
− twardość względna - min. 0,1  
− odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości l,0 m nie powinna powodować  
    uszkodzeń powłoki,  
− odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować  
spęcherzenie powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lub wiaderka stożkowe wg  
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C. 
2.6 Środki gruntuj ące  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę   emulsyjną   rozcieńczoną  
wodą  w  stosunku   1:3-5   z   tego   samego   rodzaju   farby,   z   jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy   
malowaniu   farbami   olejnymi   i   syntetycznymi   powierzchnie   należy   zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: 
benzyna lakiernicza). Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
3 Sprzęt. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− pędzle i wałki, 
− mieszadła   napędzane   wiertarką   elektryczną   oraz   pojemniki   do   przygotowania   kompozycji  
    składników farb, 
− agregaty malarskie ze sprężarkami, 
− drabiny i rusztowania. 
4 Transport. 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający   uszkodzenie   opakowań.   W   przypadku   
dużych   ilości   materiałów   zalecane   jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Do   transportu   farb   i   innych   materiałów   w   postaci   suchych   mieszanek,   w   opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 
samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i 
transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie  
i transport”. 
5 Wykonanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
− przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
− w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 
0°C, 
− w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w 
miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży 



35 
 

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace   malarskie   na   elementach   
metalowych   można   prowadzić   przy   wilgotności   względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac 
malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub 
lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.1.1 Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
− informacje o ewentualnym  środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
− sposób przygotowania farby do malowania, 
− sposób   nakładania   farby,   w   tym   informacje   o   narzędziach   (np.   pędzle,   wałki,   agregaty    
    malarskie), 
− krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
− czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
− zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
− zalecenia w zakresie bhp. 
5.1.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3. Prace malarskie należy 
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione powyżej. Przy malowaniu powierzchni 
wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8 O C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 
dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8 O C Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 1oC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym 
ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu prac poprzedzających. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,   gazowych,   
elektrycznych,   z   wyjątkiem   założenia   urządzeń   sanitarnych ceramicznych   i   metalowych   lub   z   tworzyw   sztucznych   
(biały   montaż)   oraz   armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
− wykonaniu podłoży pod warstwę wykończeniową podłogi, 
− ułożeniu paneli podłogowych, gresu lub terakoty w zależności od rodzaju pomieszczenia, 
− całkowitym  dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona 
fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
− wykonaniu tzw. białego montażu, 
− ułożeniu posadzek  
5.3 Przygotowanie podłoży  
5.3.1 Powierzchnie metalowe  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy  
PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 
5.3.2 Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny 
być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i 
niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tabeli. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych 
lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie 
większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty 
mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe 
przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
5.4 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. 
5.5 Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1 Powłoki z farb dyspersyjnych 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
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Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
− niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho  
i na szorowanie, 
− aksamitno- matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
− jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
− bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
− bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
− bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
5.5.2 Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
− odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
− bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
− zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy   jednowarstwowej   
powłoce   malarskiej   dopuszczalne   są   nieznaczne   miejscowe   prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
− spękań, 
− łuszczenia się powłok, 
− odstawania powłok od podłoża. 
5.5.3 Powłoki z farb mineralnych 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych 
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
− równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
− nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
− nie mieć śladów pędzla, 
− w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
− być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
− nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
− na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, 
o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 
− chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
− odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
− ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4 Powłoki z lakierów 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  
i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
− mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 
− nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
− dobrze przylegać do podłoża, 
− mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
− mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym 
6 Kontrola jakości. 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane 
do wykonywania robót. 
6.1.1 Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju,  należy wykonywać w następujących terminach: 
− dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
− dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i w budowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
− tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw  
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
− elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży 
należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z 
wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 
metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy   użyciu odpowiednich 
przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki 
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badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.1.2 Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.5.2.-2.5.5. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów używanych w robotach malarskich, 
− terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 
mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
− w przypadku farb ciekłych: 
− skoagulowane spoiwo, 
− nieroztarte pigmenty, 
− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
− kożuch, 
− ślady pleśni, 
− trwały, nie dający się wymieszać osad, 
− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny, 
− w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
− ślady pleśni, 
− zbrylenie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny. 
6.2 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  
w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości powłok malarskich. 
Przy  badaniach   w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed przystąpieniem do robót i w 
trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy  ich odbiorze należy przeprowadzać  nie wcześniej niż  po 14 dniach  od 
zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
− sprawdzenie odporności na wycieranie, 
− sprawdzenie przyczepności powłoki, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle  
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy  
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą 
szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 
ślady farby, 
− sprawdzenie przyczepności powłoki: 
− na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 
mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
− na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
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pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
7 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do malowania, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z   uwzględnieniem   zmian   podanych   w   dokumentacji   powykonawczej   
zaaprobowanych   przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Powierzchnię   malowania   oblicza   się   w   metrach   
kwadratowych   w   rozwinięciu,   według rzeczywistych   wymiarów.   Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się   otworów   
i   miejsc   nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
8 Odbiór robót. 
8.1  Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2 Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta. braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą 
lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności 
powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki 
na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni  
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9 Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wrazz przygotowaniem podłoża do malowania, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

10 Przepisy związane. 
10.1 Normy 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 

Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno- żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowkopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane.  
PN-C-81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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1 Wstęp 
1.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania podłoża betonowego w 
ramach robót budowlanych przy realizacji zadania: Projekt remontu sanitariatów w budynku nr 9 na terenie Akademii  
Marynarki Wojennej w Gdyni. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży na 
gruncie. 
1.4 Określenia Podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2  Materiały 
2.1 PODSYPKA PIASKOWA 
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 
2.2 PODKŁAD BETONOWY 
Klasa betonu zgodnie z projektem. Wymagania dla poszczególnych klas betonów - normowe. 
3 Sprzęt. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
4 Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadkiem lub przesuwaniem. 
5 Wykonanie robót. 
5.1 wykonywane czynności 
− wykonanie podłoża z betonu z uwzględnieniem dylatacji i spadków 
− pielęgnacja betonu 
6 Kontrola jakości. 
Sprawdzeniu podlega: 
- Przygotowanie podłoża, 
- Materiał użyty na podkład, 
- Grubość i równomierność warstw podkładu, 
- Sposób i jakość zagęszczenia. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone 
systematycznie przez cały okres trwania robót betonowych. Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony 
termin po którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzić po 28 dniach. 
7 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową wykonanego podkładu betonowego jest m3. 
8 Odbiór robót. 
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
9 Podstawa płatności. 
Zgodnie z warunkami umowy. 
10 Przepisy związane. 
Wymagania nie uregulowane powyższą specyfikacją obowiązują wg: 
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe,  
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-32250 - Materiały budowalne. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych. 
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1 WSTĘP  

1.1 PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
okiennej i drzwiowej przewidzianych przy realizacji zadania: Projekt remontu sanitariatów w budynku nr 9 na terenie Akademii  
Marynarki Wojennej w Gdyni.  
Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2 ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST  

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
- Wymiana stolarki okiennej. 
- Wymiana oraz montaż nowych drzwi oraz wszystkich robót towarzyszących ujętych w dokumentacji technicznej. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

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

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

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

poleceniami Inżyniera. 

 

2 MATERIAŁY. 
 

2.1 STOLARKA DRZWIOWA  

Drzwi powinny być dostarczone w stanie ostatecznie wykończonym. Do wbudowania drzwi skrzydła się zdejmuje. Na czas 
wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą. Przed 
właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych. Po 
wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien być zachowany jednakowy luz. Punkt wstępnego mocowania ościeżnicy 
(klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeży. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu 
są stosowane kotwy montażowe. Kotwy montażowe wczepia się w profil drzwi, a drugi koniec przytwierdza się do muru za 
pomocą kołków rozporowych. W celu uzupełnienia luzów między ościeżnicą a ościeżem, należy wypełnic materiałem 
uszczelniającym (pianką poliuretanową).  

2.2 STOLARKA OKIENNA  

Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest wystąpić (bezpośrednio przed złożeniem 
zamówienia) do projektanta architektury o: 
− uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych elementów, 
− zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu. 
Dostarczona ślusarka musi spełniać parametry podane w opisie PW architektury. W skład zestawów ślusarki wchodzą też 
parapety zewnętrzne i wewnętrzne z blachy aluminiowej w kolorze profili. 
Materiały i urządzeni powinny być zgodne z materiałami określonymi w dokumentacji technicznej producenta, przy czym ich 
parametry i właściwości techniczne powinny zapewnić bezpieczną eksploatację przez cały okres użytkowania, bez pogorszenia 
parametrów określonych w Aprobacie Technicznej. Materiały, urządzenia, części złączne powinny spełniać wymagania Polskich 
Norm lub Aprobat Technicznych.  

2.2.1 STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupełnienia 
brakującej powłoki muszą być uzupełnione na budowie. 

2.2.2 DOBÓR PROFILI 

Dobór profili następuje według danych ich producenta. Spośród profili izolowanych cieplnie są dopuszczone tylko profile 
zespolone i dzielone termicznie, których elementy składowe stanowiące jednokomorowe profile aluminiowe- zewnętrzny i 
wewnętrzny- są połączone na stałe za pomocą elementu izolującego ze zintegrowaną poduszką izolacyjną. 
Profile zespolone muszą przenosić obciążenia związane z parciem i ssaniem wiatru, siły ścinające poprzeczne powstające pod 
działaniem obciążeń pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując doboru profili należy uwzględnić wartości 
momentów bezwładności podane przez producenta profili. 
Kompletna konstrukcja musi spełniać wymagania izolacji cieplnej dla grupy Hl  
W celu przewietrzania i odprowadzania wody należy wręby profili tak ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać 
odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile zespolone)znajduje się w 
strefie wrębu, to musi być ono- bez dodatkowego uszczelnienia- wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie 
wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła. Podane przez producenta, dla 
systemów profili, maksymalne i minimalne obmiary oraz ciężar skrzydeł muszą być przestrzegane.  
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2.2.3 ZŁĄCZA PROFILI 

Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać konturom wewnętrznym profilu- połączenia w 
narożach muszą być dokładnie spasowane. W przypadku łączników styków jest konieczne uniemożliwienie wnikania wody do 
konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wkładek) uszczelniających i trwale elastycznych mas uszczelniających.  
Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać w pełni zachowana także w strefach naroży i styków. 

2.2.4 USZCZELKI SKRZYDEŁ 

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący wymaganą, trwałą odporność na wpływy 
atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. W konstrukcjach systemowych należy stosować 
przewidziane przez producenta uszczelki systemowe. 
Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych, rozwieralno- uchylnych i uchylnych jest obowiązkowe. 

2.2.5 ODPROWADZANIE WODY Z KONSTRUKCJI  

Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili muszą zostać odprowadzone na zewnątrz 
listew dociskowych za pomocą kształtek odwadniających wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniające 
należy osłonić kapturkami.  

2.2.6 OKUCIA 

W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu, przedstawione na 
rysunkach złożeniowych zawartych w katalogu.  
Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z wyjątkiem klamek i zawiasów, należy 
montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz). 
Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób kształtowo- dociskowy (złącza kształtowo- dociskowe 
zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty należy stosować nakrętki nitowane lub podkładki. 

2.2.7 SYSTEM OKIENNY 

Zastosować system służący do wykonywania izolowanych cieplnie elementów okiennych o różnych funkcjach otwarcia: 
rozwieralnej, rozwieralno- uchylnej, uchylnej. 
Profile zespolone z aluminium oraz wkładki z poliamidu lub politermidu ze zintegrowaną poduszką izolacyjną zapobiegają 
powstawaniu mostków przy zachowaniu własności statycznych konstrukcji. 
Uszczelki środkowe umieszczone są bezpośrednio we wkładce izolującej, co gwarantuje skuteczną izolację cieplną. 
Odprowadzenie wody następuje z najniżej położonej powierzchni. Dodatkową szczelność gwarantuje uszczelka dociskowa od 
strony pomieszczenia. Zastosować wulkanizowane fabrycznie narożniki EPDM uszczelek.  
W celu zagwarantowania szczelności i sztywności ram zastosować narożne łączniki z kanałami na klej (zaciskane lub 
kołkowane) oraz wkładki usztywniające ze stali nierdzewnej.  

3 SPRZĘT. 

Wykonawca powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego niezbędnego do precyzyjnego wykonania 
konstrukcji z profili aluminiowych. Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu.  Sprzęt 
powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac.   

4 TRANSPORT. 

Elementy ściany osłonowej mogą być przewożone środkami transportu, przystosowanymi do danego typu ładunku. Szyby 
zespolone oraz szklone elementy elewacji należy stawiać na stelażach. Opakowania należy układać w sposób zabezpieczający 
przed możliwością przesuwu i przewrócenia. Elementy aluminiowe należy chronić przed uszkodzeniem powłok.  
Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-05000. Stolarkę i ślusarkę należy transportować i składować w 
pozycji pionowej. Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu muszą zabezpieczać elementy przed uszkodzeniami (szyby 
zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wpływami atmosferycznymi.  

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne – pkt. 5.  

5.2 SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

5.2.1 STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność wykonania  ościeży i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica oraz jakość montowanych elementów i innych materiałów pomocniczych. 
Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085.  
Stolarkę aluminiową należy montować na podkładach lub listwach. Należy wykluczyć bezpośredni  kontakt powierzchni 
lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku 
konieczności wykonywania robót  wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas 
robót  zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę o szerokości minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.  
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Do zamocowania ościeżnicy w ościeży należy stosować specjalne kotwy (tuleje rozprężne)  dostosowane do rodzaju podłoża 
(typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość zakotwienia w ścianie równą przynajmniej 60 mm. Na wysokości elementu po 
obydwu stronach należy stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie 
oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po przykręceniu. Osadzenie parapetów należy  wykonywać po osadzeniu i 
zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży  wąskie bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla 
parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej 
niż l m.  
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 
parapet na piance montażowej. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić systemowymi uszczelkami lub silikonem. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI. 

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów i  wyrobów. W trakcie 
wykonywania robót należy dokładnie przestrzegać wymagań techniczno-  technologicznych producenta systemu, a zwłaszcza 
metod łączenia elementów.  
Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy ocenić:  
− wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu aluminiowego,  
− jednolitość barwy powłoki,  
− wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami,  
− sposób i geometrię zamocowania,  
− sposób uszczelnienia, 
− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,  
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm 
na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od  płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
− 1 mm przy długości przekątnej do l m,  
− 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
− 3 mm przy długości przekątnej do 3 m.  
Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów  gabarytowych i wymiarów 
okien. Minimalny luz powinien wynosić:  
− 10 mm przy wymiarach do l ,5 m,  
− 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,  
− 20mm przy wymiarach do 3,5 m.  

7 OBMIAR ROBÓT. 

7.1 STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Ilość okien i drzwi oblicza się w sztukach w nawiązaniu do zestawień stolarki z ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru.  

8 ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 
6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:  
− zgodność z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość montażu elewacji. 
− prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji,  
− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów,  
− dokładność uszczelnienia, 
− prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  
− wygląd zewnętrzny.  

9 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1 NORMY: 

PN-B- 02020    Ochrona cieplna budynków,  
PN-B-13079    Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
PN-B-13083    Szkło budowlane bezpieczne.  

9.2 INNE:  

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno- użytkowe dla lekkich ścian zewnętrznych  
w budownictwie ogólnym.  
ZUAT-15/II.05 Systemy lekkich ścian osłonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych.  
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

B-08.00.00 – Wyposażenie i aranżacja wnętrza  
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9 WSTĘP  

9.3 PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie 
wyposażenia i aranżacji wnętrz przy realizacji zadania Projekt remontu sanitariatów w budynku nr 9 na terenie Akademii  
Marynarki Wojennej w Gdyni.  
Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

9.4 ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
dotyczących wyposażenia i aranżacji wnętrz. W zakres prac wchodzi: 
− Wyposażenie pomieszczenia zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi architekta i akceptacją Inwestora 

proponowanych materiałów. 

9.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

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

9.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

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

poleceniami Inżyniera. 

 

10 MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- 0.0.0 (CPV 45000000-7) 
„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Ponadto wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: - 
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z 
Aprobatą Techniczną lub PN, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru norm polskich - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Materiały 
stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W szczególności 
materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach 
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem jakości, 
wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
zakresu robót. 

11 SPRZĘT. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 

12 TRANSPORT. 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych 
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Elementy wykończone powinny być pakowane w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: - nazwę i adres producenta, - 
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, - datę produkcji i nr partii, - wymiary, - liczbę sztuk w pakiecie lub 
opakowaniu, - numer aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, - znak budowlany. Przechowywanie 
elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, 
suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. Wyroby do transportu 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydeł drzwiowych 
transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach. 

13 WYKONANIE ROBÓT. 

13.1 ROBOTY PRZY MONTA ŻU ZABUDÓW 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z 
późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty związane 
z montażem należy wykonać po wykonaniu wszelkich prac wykończeniowych w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatecznym 
układzie mebli zadecyduje zamawiający. Wyspecyfikowanie w opisie marki materiałów i wyposażenia są referencją dla 
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określenia standardu i parametrów technicznych. Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia innych marek od 
wyspecyfikowanych w dokumentacji. (t.j. odpowiedników) pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich 
innych cech materiałów zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem. Szczegóły dotyczące elementów 
wykończeniowych i kolorystyki będą uzgadniane z zamawiającym w trakcie realizacji. Kolorystyka malowania proszkowego 
podana została w opisie elementów wyposażenia.   

14 KONTROLA JAKO ŚCI. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami projektu technicznego i wytycznymi 
Inwestora. 

15 OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

16 ODBIÓR ROBÓT. 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

17 PRZEPISY ZWIĄNE 

1. PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia  

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.  

3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997  

4. Instrukcje techniczne producenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


