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ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących remont i przebudowę sanitariatów oraz pomieszczenia 220  

w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni- Oksywiu, z podziałem na etapy 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje prace remontowo-budowlane mające na celu dostosowanie istniejących sanitariatów i 

pomieszczeń biurowych oraz warsztatowych do potrzeb Zamawiającego. 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:  

 

 SST 01.01      Roboty wykończeniowe i budowlano- remontowe:     

o Roboty murowe, ścianki działowe i obudowy gipsowo-kartonowe   (cpv 45262520-2)   

o Roboty instalacyjne – izolacje       (cpv 45320000-6) 

o Tynkowanie       (cpv 45410000-4)  

o Montaż stolarki i ślusarki      (cpv 45421000-4)   

o Sufity podwieszane       (cpv 45421146-9)  

o Kładzenie glazury       (cpv 45431200-9) 

o Kładzenie terakoty       (cpv 45431100-8) 

o Kładzenie wykładzin elastycznych       (cpv 45432111-5)   

o Malowanie       (cpv 45440000-3)   

o Montaż wyposażenia stałego wnętrz 

o Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

  

 SST–02.01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI  

 SST–02.02 INSTALACJE  CO 

 SST- 03.01 INSTALACJIE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

 

 Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 

Projektantem. 

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i Warunki 

Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych. 

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia sporządzony 

przez Wykonawcę  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
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załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu 

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsięwzięcia 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do 

remontu,  Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Inspektor 

Nadzoru przekaże Wykonawcy warunki dostępu do mediów.  

1.5.2.  Dokumentacja 

                    1.5.2.1.  Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 

Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie 

Zamawiającego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 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 Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt 

Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Tablice informacyjne, znaki i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

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

Kontraktową. 

                   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 wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

                            Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 1) Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

      I) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

  II)  możliwością powstania pożaru. 

 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

                  1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia w budynku i jego 

otoczeniu. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i wyposażenia budynku Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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Inspektora Nadzoru i na własny koszt będzie wykonywał naprawy. 

 1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone. 

 1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę Planie BIOZ.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

 1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 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 

 Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiązani są przedstawić na wezwanie Inspektora 

Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi 

świadectwami technicznymi obejmującymi wszystkie wymogi dotyczące zastosowania ich w budownictwie lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar-

tościowany 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 nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

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 będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

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 uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy na wezwanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 

na i z terenu Robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

6. Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie, możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych 

gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Terenie 

Budowy. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub 

prac, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych 

dodatkowo przez Inspektora, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 

Inspektor Nadzoru może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób 

ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, 

Wykonawca pokryje koszty tych działań.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, i są one 

dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 

2. 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.a spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

                  6.3. Dokumenty budowy 

(1)    Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w po-

rządku 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, 

- 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  

    szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- 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 Inspektor 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 
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jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Książka Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i 

wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3)           Rejestracja budowy 

według Warunków Szczegółowych Kontraktu 

(4)           Świadectwa jakości 

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. 

(5)          Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a)      pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(6)           Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

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 ST, w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach 

wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

7.3. 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. 

 7.4.          Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 7.5.          Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.      Odbiór robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)      odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu 

8.1.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 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, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru 

wstępnego 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 ST. 

W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawko-

wych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

na własny koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie 

stosownym protokółem. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

         w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

6. Instrukcje eksploatacyjne. 

7. Wyniki badań  i pomiarów załączonych do  dokumentów odbioru  instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z 

ST. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W tym okresie 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

- usuwania na każde żądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego 

wykonawstwa. 
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Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia 

Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

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

punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót". 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić obiekt kompletnie wyposażony, w tym w: 

- klucze,  

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczeń i ich numerami,  

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisów przeciwpożarowych. 

9.      Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota 

ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny 

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych  Materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

Teren  

  Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10.    Przepisy związane 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 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), 

2. 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), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz sposobów 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami 

oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 

7. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi 

zmianami, 

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z 

o.o., Warszawa 2003 r., 

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie 

obniżonych temperatur, ITB 1988, 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. 

MGPiB, ITB, Arkady 1989. 

12. Warunki Kontraktu. 
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ST  01.01     ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I BUDOWLANO- REMONTOWE                   

                    1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 

wykończeniowych  budowlano- remontowych dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie sanitariatów i 

pomieszczenia 220 w budynku nr 5 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni- Oksywiu, z podziałem na 

etapy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną: 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

- Wyniesienie istniejącego wyposażenia wnętrz do magazynów  

- Rozbiórka ścianek działowych murowanych z cegły i obudów pionów kanalizacyjnych 

- Skucie ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych 

- Osuszanie i odgrzybianie powierzchni ścian i sufitów pomieszczeń mokrych 

- Rozbiórka i usunięcie posadzek z wykładzin elastycznych  

- Skucie wylewek oraz istniejących warstw izolacyjnych stropów 

- Usunięcie gruzu ze stropów remontowanych pomieszczeń  

- Demontaż i usunięcie stolarki przeznaczonej do wymiany 

ROBOTY MUROWE: 

- Przemurowanie zaślepianych otworów na trasach likwidowanych kanałów wentylacyjnych  

WYLEWKI: 

- Odtworzenie skutych wylewek posadzkowych z wykonaniem spadków do wpustów podłogowych 

ŚCIANKI I ZABUDOWY GIPSOWO- WŁÓKNOWE NA STELAŻACH STALOWYCH 

-Wykonanie obudów pionów kanalizacyjnych  

- Wyrównanie uskoków ścian 

- Montaż ścianek działowych 

IZOLACJE 

- Wykonanie wypełnień zabudów gipsowo- włóknowych z wełny mineralnej 

- Wykonanie izolacji akustycznej stropów 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzek i ścian pomieszczeń mokrych z folii w płynie 

TYNKOWANIE 

- Wykonanie uzupełnień w tynkach oraz gładzi w miejscach zaślepianych otworów wentylacyjnych  

- Wykonanie tynków i gładzi w ościeżach wymienianej i instalowanej stolarki drzwiowej 

- Wyrównanie tynków istniejących gładziami 

MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI 

- Wymiana skrzydeł okiennych PCV w miejscach likwidacji i montażu czerpni  

- Wymiana stolarki drzwiowej 

-  Montaż kratek wentylacyjnych  

-  Montaż klap rewizyjnych nierdzewnych na obudowach pionów 

KŁADZENIE GLAZURY I TERAKOTY  

- Wykonanie okładzin ściennych i podłogowych pomieszczeń mokrych 

SUFITY PODWIESZANE 

- Montaż sufitów podwieszanych w remontowanych pomieszczeniach z wbudowaniem opraw oświetleniowych i 

kasetonów rewizyjnych w ciągach wentylacji mechanicznej. 

MALOWANIE 

- Malowanie ścian i sufitów remontowanych pomieszczeń z gruntowaniem 

POSADZKI Z WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH Z WYMIANĄ WARSTW POSADZKOWYCH 

- Wykonanie jastrychów pod wykładziny elastyczne na odsłoniętych stropach 

- Szlifowanie istniejącej wylewki w pomieszczeniu 221 po zdjęciu istniejącej wykładziny rulonowej 

- Wykonanie wykładzin winylowych rulonowych 

- Montaż listew podłogowych 

MONTAŻ ELEMENTÓW STAŁEGO WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 

- Montaż blatów pod umywalki 

- Montaż ścianek prysznicowych 

- Montaż pojemników na mydło, papier toaletowy, wieszaków, etc. 

- Montaż luster 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w Specyfikacji ST  00.00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, Specyfikacją i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S 00.00 Wymagania 

ogólne. 

2. Materiały 

2.0. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo 

(do czasu ich użycia dla wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość 

i właściwości, i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza placem budowy - w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

2.1. MATERIAŁY DO ROBÓT MUROWYCH: 

2.1.1. Cegła pełna ceramiczna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, Masa 4,0-4,5 kg. 

2.1.2. Zaprawa cementowo wapienna i woda. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zwykłe marki M5 wg 

PN-B-03002. 

Zaprawy dostarczane będą na budowę, jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wodą. 

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.  

Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i 

wyniesioną ponad poziom terenu.   

Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 

 

2.2 MATERIAŁY NA OBUDOWY GIPSOWO- WŁÓKNOWE I SUFITY PODWIESZANE GKBI: 

- Płyty gipsowo- kartonowe impregnowane , gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać 

wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych: Warunki techniczne 

dla płyt gipsowo-kartonowych. 

- Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności i mokrych. Powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 15283-2:2009 „Płyty gipsowo-włóknowe. Wymagania i metody badań 

- Profile stalowe zimnogięte. Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian i sufitów podwieszanych powinny być 

stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-

88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.  

- 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.  

- Inne 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,  

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do 

uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

- Wkręty . Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między 

sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:  

- wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm,  Ø 3,5 mm x 35 mm,  Ø 3,5 mm x 45 mm,  Ø 3,5 mm x 55 mm,  Ø 4,2 mm x 

70 mm,  

- blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 mm, Ø 3,5 mm x 45 mm, Ø 3,9 mm x 11 mm, Ø 

3,5 mm x 9,5 mm.  

Wkręty powinny odpowiadać normie: PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z 

wgłębieniem krzyżowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych,  

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.  

- Masa szpachlowa – masy szpachlowe do spoinowania płyt i finalne -w systemie producenta płyt.   

Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.  

-Taśmy : Taśma do spoinowania z włókna szklanego, taśma uszczelniająca z PCW 

 

 

2.3. MATERIAŁY IZOLACYJNE 

- Wełna mineralna twarda- przeznaczona do izolacji akustycznej podłóg i nadająca się pod wylewki; grubość płyt 

wełny mineralnej zależna od istniejących usuwanych izolacji podposadzkowych, min. 2 cm 

- Wełna mineralna miękka – gr. 10 cm, do wypełnień ścianek działowych  

- Folia PE 0,2 mm – paroizolacja  

- Folia w płynie – izolacja podpłytkowa ścian i posadzek 
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2.4. MATERIAŁY TYNKARSKIE 

Gładzie gipsowe. Zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym. 

Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych. Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną 

do wykonywania gładzi gipsowych oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Produkt ma być 

gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz dodatków 

modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej 

gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. 

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki 

Emulsja powinna przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i 

osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-

kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo- wapiennych. 

Zaprawa cementowo-wapienna tynkarska do nakładania ręcznego – do uzupełnień tynków w miejscach 

zaślepianych kratek wentylacyjnych 

 

2.4. STOLARKA I ŚLUSARKA 

Skrzydła okienne pcv - do wykonania jako jednoramowe ze szkleniem zespolonym . Współczynnik okna  U≤0,9 

W/(m2×K).  

Drzwi pełne płytowe, okleinowane. W pomieszczeniach mokrych zastosować okleiny hpl o podwyższonej odporności 

na wilgoć. Dla pomieszczeń biurowych dopuszcza się okleiny cpl. Szerokość  w świetle przejścia dla drzwi D1– 90 

cm. Szerokość drzwi D2 w świetle przejścia – 80 cm.  

Kratki wentylacyjne– nierdzewne 

 

2.5. MATERIAŁY POSADZKOWE I OKŁADZINY ŚCIENNE 

Jastrych cementowy pod wykładziny elastyczne gr 5 cm  

–na warstwie oddzielającej (folia) od izolacji z twardej wełny, 

- pod wykładziny elastyczne / wylewki samopoziomujące - 1,0 N/mm²  

- Sznur dylatacyjny do jastrychów 

-  Wylewka samopoziomująca 

-  Klej do wykładzin PCV (mocny) 

 

- Wykładzina rulonowa PCV 

- Standard: wymagania norm EN 14041 oraz EN 651 

- Klasyfikacja ISO 10874 - EN 685  Komercyjna: 34 

- Właściwości techniczne  

- Grubość całkowita ISO 24346 - EN 428 2.6 mm  

- Warstwa użytkowa ISO 24340 - EN 429 0.70 mm 

- Grupa ścieralności EN 660-2 Grupa T: ≤ 2.00 mm3 

- Stabilność wymiarów ISO 23999 - EN 434 ≤ 0.10 %  

- Ognioodporność EN 13501-1 Bfl s1 

- Odporność na działanie nóg mebli EN 424 Brak uszkodzeń  

- Odporność na działanie kółek krzeseł ISO 4918 - EN 425 Brak uszkodzeń  

 

- Płyty i płytki ceramiczne 

- Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

- PN-EN  177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila. 

- PN-EN  178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb. 

- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 

- Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla 

których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 

 

- Właściwości płytek glazury 

- Nasiąkliwość wodna % wg PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5  

- Wytrzymałość na zginanie Mpa wg PN-EN ISO 10545-4 min.35  

- Siła łamiąca N wg PN-EN ISO 10545-4 7,5 mm min 1300 N  

- Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC wg PN-EN ISO 10545-8 

- Mrozoodporność wg PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne  

- Odporność na ścieranie wgłębne mm3 wg PN-EN ISO 10545-6 max 175  

- Odporność na działanie środków domowego użytku wg. met. badań min UB  

- Odporność na plamienie wg. met. badań 3-5 

-  
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-  Właściwości płytek z gresu 

- barwa: wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

- wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 25,0 MPa 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

- kwasoodporność nie mniej niż 98% 

- ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ± 1,5 mm, - grubość:    ± 0,5 mm, - krzywizna:  1,0 mm 

- twardość wg skali Mahsa   8  

- ścieralność  V klasa ścieralności;  

- antypoślizgowe. 

 

 

2.6. MATERIAŁY MALARSKIE 

Grunt uniwersalny 

Emulsja lateksowa matowa – ściany i sufity podwieszane.  

 

3. Sprzęt.  

 

3.1. SPRZĘT DO PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Piły, odkurzacz techniczny, łopaty do usunięcia gruzu - lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

3.2. SPRZĘT MURARSKI: kielnie, piony murarskie, poziomnice, poziomnica wężowa, młotek murarski, 

sznurek murarki, kątowniki murarskie lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. SPRZĘT TYNKARSKI: W trakcie prac przygotowawczych wykorzystywany jest następujący sprzęt drobny: 

szpachelki, szczotki druciane, młotek murarski, taśma malarska, folia oraz wałek bądź pędzel malarski. Do 

przygotowania masy : elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi: długa i krótka 

paca stalowa, szpachelka kątowa, przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub papierem ściernym, okulary, maska 

przeciwpyłowa, łaty do sprawdzania równości powierzchni  

Sprzęt specjalistyczny wg uznania producenta. 

3.4. SPRZĘT STOLARSKI I ŚLUSARSKI 

 Do mocowania ze sobą i innymi materiałami używa się powszechnie dostępnych w handlu środków łączących jak: 

wkręty, zszywki, dyble i śruby. 

Do mocowania płyt gips-kartonowych służą systemowe wkręty, klej gipsowy. 

Montaż elementów stalowych/kotwienie w murach: wiertarki udarowe do wiercenia otworów, wiertarko- wkrętarki 

3.5. SPRZĘT DO ROBÓT POSADZKARSKICH   

Nie definiuje jakiego sprzętu ma używać Wykonawca do wykonywania robót przy wykonywaniu posadzek 

cementowych. 

Zaleca się aby masę wylewać się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, 

przepływowym dozowaniem wody, zaopatrzonego w pompę ślimakową. 

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. 

 

    4.      Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 

techniczny. 

 

5.      Wykonanie robót 

 

5.1.    WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH. 

Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w normach. Cegły 

układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Przy robotach murowych należy sprawdzić 

stan techniczny murów istniejących i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Uzupełnienia wykonać po upewnieniu się, że stan 

techniczny ściany istniejącej pozwala na bezpieczne prowadzenie prac murarskich. 

 

5.2.    WYMAGANIA WYKONANIA  OBUDÓW Z PŁYT GW NA STELAŻU STALOWYM I SUFITÓW 

PODWIESZONYCH GKBI 

Zabudowy i ściany działowe wykonać na konstrukcji szkieletowej systemowej, zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu. 

Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy kształtowników przeznaczone do ścian szkieletowych , do 

elementów obwodowych, do ościeżnic i do usztywniania ścian w narożach wypełnień. Montaż konstrukcji nośnej 

ścianki na kształtownikach obwodowych układanych na taśmie uszczelniającej przed kotwieniem. Następnie 

ustawiane są profile boczne mocowane do ścian w trzech miejscach i profile narożne. Kształtowniki ściany 

szkieletowej (słupki wewnętrzne) ustawiane w pionie i mocowane do kształtowników obwodowych w odpowiednim 
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rozstawie zależnym od konstrukcji ścianki. 

Zastosować połączenia redukcyjne ślizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukcji budynku dla 

zapewnienia odpowiedniej dylatacji. Wprowadzić odpowiednie usztywnienia konstrukcji na osadzenie okna 

weneckiego. 

Montaż sufitów podwieszanych należy poprzedzić trasowaniem układu opraw oświetleniowych do wbudowania 

w suficie i klap (kasetonów) rewizyjnych wentylacji oraz sprawdzeniem instrukcji montażu.  

Montaż sufitu wykonuje się w następującej kolejności: 

1. Zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu 

2. Wyznaczenie rozstawu wieszaków 

3. Zamocowanie wieszaków do konstrukcji 

4. Zamocowanie profili głównych podłużnych 

5. Montaż profili poprzecznych 

6. Ułożenie izolacji 

7. Pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15 cm. 

8. Szpachlowanie spoin. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie powinny być większe niż 1mm/m.  

 

5.3.WYKONYWANIE GŁADZI I MALOWANIE 

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe. Zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji Tłuszczowych i 

powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym 

powierzchniowo podłoże. 

Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając 

określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi 

wynosi minimum 2 mm. 

Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. 

Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem 

ściernym albo specjalną siateczką. 

Malowanie farbami lateksowymi poprzedzić gruntowaniem podłoża. Malowanie ścian przy użyciu wałków 

malarskich.  

 

5.4. WYMAGANIA WYKONYWANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 

5.4.1. JASTRYCH Zasady wykonania dylatacji -  jastrychy na warstwie izolacji termicznej (wewnątrz budynku): 

Dylatacje obwodowe w pomieszczeniach oraz wokół słupów, fundamentów maszyn itd. Dylatacje pól o wymiarach  

< 8 m.  

Nacięcia jastrychu w progach drzwiowych. W miejscach zmian grubości jastrychu oraz w miejscach podziału 

skomplikowanych kształtów jastrychu na prostokąty. Wielkości pól nie powinny przekraczać 40 m². Szerokość 

szczelin dylatacyjnych 5-10 mm. 

Jastrychy powinny być starannie ocenione pod kątem występowania rys oraz pęknięć szczególnie w rogach 

pomieszczeń. Pęknięcia te mogą być spowodowane skurczem zaprawy, zbyt szybkim wysychaniem, brakiem 

właściwej pielęgnacji, brakiem lub niewłaściwym rozmieszczeniem szczelin przeciwskurczowych. Ewentualne 

spękania jastrychu cementowego można  

Naprawiać za pomocą sklejania żywicami epoksydowymi np.: EP 70 BM, lub poliestrowymi np.: 2K HOCO 24.  

Dopuszczalne temperatury układania jastrychów cementowych: Temp. powietrza Tp oraz temp. podłoża Tb  

Zalecana 15º C >Tp > 5º C  

15º C >Tb > 5º C  

Temperatura uruchamiania ogrzewania podłogowego Tb > 15º C  

 Jastrych należy chronić przez minimum 7 dni przed przeciągami, w okresie zimowym utrzymywać temp. Ok. + 15 ºc 

jastrychu ogrzewanego przez minimum 7 dni. W temperaturze poniżej +5 ºc ustaje wiązanie w jastrychach 

cementowych.  

Zraszanie jastrychu wodą dopiero po 24 godzinach. Ustawianie rusztowań na powierzchni jastrych po min. 7 dniach  

5.4.2. UKŁADANIE POSADZKI PCV 

Do wykonania montażu wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich prac budowlano - 

instalacyjnych  

(w szczególności prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z 

próbami ciśnieniowymi instalacji  CO. Temperatura w pomieszczeniu, w którym układamy wykładzinę nie może być 

mniejsza niż +18˚C. Wykładziny PCV układa się na podłożu suchym, gładkim, czystym i odpylonym.  

Uwaga: montaż wykładzin należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin elastycznych producenta.  

Do klejenia wykładziny na powierzchni płaskiej należy użyć zbrojonego włóknami kleju do klejenia wykładzin PCV.  

Do klejenia listew przypodłogowych należy użyć kleju montażowego.  
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Podłoże pod montaż wykładziny PCV powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, 

oczyszczone z wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.  

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych do 

stosowania pod wykładziny elastyczne.  

Wilgotność podłoża ( jastrychu ) nie powinna być wyższa niż 2% CM dla podłoży cementowych i 0,5% dla podłoży z 

anhydrytu (gipsu). Nierówności podłoża ( jastrychu ) powinny być niższe niż 2mm/2m i 5mm na całym 

pomieszczeniu. Temperatura podłoża przed rozpoczęciem wylewki samopoziomującej powinna być wyższa niż 

+15˚C, temperatura w pomieszczeniu powinna być wyższa niż +18˚C.  

 

6.           Kontrola jakości 

6.1.        Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji S.00.00 reszta jak poniżej. Należy sprawdzić zgodność 

wykonywanych robót z dokumentacją projektową i SST 

 

6.2.         Zasady kontroli jakości robót. 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 

potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 

 Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub 

wpisów do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją 

robót należy do Wykonawcy.  

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

  - sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów 

 - sprawdzenie jakości podłoży i prawidłowości wykonania podkładów, 

 - sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw 

 - sprawdzenie prawidłowości wiązań w murze, w stykach murów i narożnikach 

- kontrolę jakości wykonania wylewek cementowych zgodnie z kryteriami: 

  odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na długości całego 

pomieszczenia,    

- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i 

normami 

- sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym: dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m 

- kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych dla wybranych rodzajów wykończenia 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 

- kontrola jakości zabudów systemowych obejmuje: 

- kontrolę jakości wykonania konstrukcji przed jej zakryciem z uwagi na sztywność i statykę, montaż drzwi, okien  

- odchylenie zmontowanej ściany od pionu nie przekracza 3mm na jej wysokości, a w poziomie 10mm na całej 

długości, 

- powierzchnie ściany nie mają wypukłości i wklęsłości widocznych z odległości 1m 

- złącza elementów są niewidoczne naroża i styki z ościeżnicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odchylenie 

wymiarów styków z posadzką i sufitem nie powinno być zauważalne z odległości 1m.  

Kontrola jakości obejmuje następujące wymagania dla okładzin, ścian działowych gipsowo-kartonowych i sufitów 

podwieszonych, które powinny spełniać wymagania techniczno - użytkowe dotyczące: 

-odporności na uderzenia, 

-nośności i sztywności, 

-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 

-trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 

Kontrola będzie obejmowała następujące wymagania: 

-niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni lub krawędzi, 

-jakość powierzchni wg wymagań dla tynków gipsowych, 

-wymogami szczegółowymi dla poszczególnych rozwiązań systemowych, 

-sprawdzenie jednorodności gładkości powierzchni. 

 

7.                 Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Do obliczania należności przyjmuje się m2 wykonanej konstrukcji murowej, ścianek działowych i ścianek 

systemowych, sufitów, posadzek winylowych, wylewek określonej gr., izolacji 

Uzupełnienia i naprawy murów obliczać w sztukach oraz m2 i m3. 

Wykonanie ram z profili stalowych – m, montaż ram konstrukcji stalowej kg.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest: 

1m2 - wykonania konstrukcji murowej, 
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1m2 – wykonania ścianek działowych, 

1m2 – wykonania wykładziny 

1m – wykonania listwy przypodłogowej 

1m2 – wykonania wylewki określonej grubości 

1m2 – wykonania rozbiórek podłóg i podkładów podłogowych 

1m3 – wywózki gruzu 

szt. – demontażu stolarki 

1m2 – wykonania powierzchni okien 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót podlega zasadom Odbioru Częściowego według zasad podanych w Specyfikacji S 00.00 Wymagania 

ogólne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiałów, wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów 

niezbędnych do wykonania robót  wraz z ich rozbiórką. 

 

10. Przepisy związane 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje 

się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych 

ze  spełnieniem postanowień poniższych dokumentów. 

 

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-75/B-12001   Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 

PN-90/B-14503   Zaprawy budowlane. 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne, 

PN-EN 197-1:2002 Cement, skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu, 

PN-B-30000:1990    Cement portlandzki, 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw, 

PN-85/B-04503  Zaprawy budowlane cem-wap 

PN-85/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe 

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, 

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 

PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2). 

PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3). 

PN – B – 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN – EN – 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 

PN – EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. 

PN – B – 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone. 

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania . 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań, 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-EN 649 :2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia z PCV. 

PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Grubość całkowita wykładziny 

PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Grubość warstwy użytkowej wykładziny 

PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Waga całkowita wykładziny 

PN-92/E 05203 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach 

PN 76/B 10150 Posadzki z wykładzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
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PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty ceramiczne ścienne  i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B lii. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6o/o. Grupa A II a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki  i  płyty ceramiczne  o  nasiąkliwości wodnej  E>10%. Grupa A III. 

PN-EN ISO 10545-1:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdza nie jakości  powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 

współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999     Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nie 

szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998     Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN ISO 10545-13:1990   

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999  Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie   uwalniania  ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

  

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 

do spoinowania  

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 

bazie żywic reaktywnych  

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie 

 

 

 

 

 

 

 


