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1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
Likwidacja barier w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ADA w Białymstoku przy ul. 
Antoniukowskiej 21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 
komunikowania. 
Inwestorem jest Ewa Jarmołajew zam. ul. Pietrasze 51, 15-131 Białystok prowadząca 
działalność oświatową Zespół Placówek Oświatowych ADA w Białymstoku ul. Kalinowa 15 A 
15-809 Białystok 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania  
i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem inwestycji pn.: 
„Likwidacja barier w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ADA w Białymstoku przy ul. 
Antoniukowskiej 21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 
komunikowania”. 
 
1.3.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), 
obejmujący w szczególności wymagania materiałowe, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres 
prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jest 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4.  Zakres Robót objętych ST        
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- Wykonanie zabezpieczeń z folii 
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli 
- Wywóz gruzu  
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody  
i kanalizacyjna. Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku objętego inwestycją. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.7.1. Zgodność Robót z ST. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 
 
Dane określone 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.  
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę budynku objętego inwestycją. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 
unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 
 
1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 
także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
1.7.5. Organizacja planu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.8. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. W ramach 
posiadanego umocowania od inwestora reprezentuje interesy inwestora na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez kierownika 
budowy. 
 
Polecenie kierownika budowy – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kierownika 
budowy w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji elektrycznych. 
Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
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Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu 
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Inwestor – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Ewę Jarmołajew, zam. ul. 
Pietrasze 51, 15-131 Białystok - prowadząca działalność oświatową Zespół Placówek 
Oświatowych ADA w Białymstoku ul. Kalinowa 15 A 15-809 Białystok 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
         
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane  
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym 
a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy szczegółowe informacje dotyczące materiałów 
- odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje/certyfikaty zgodności.  
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez kierownika budowy. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z kierownikiem budowy. 
 
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 
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wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Kierownika budowy. 
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. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizację umowy mogą być 
niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał kierownika budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, wymaganiami ST, projektem budowlanym wykonawczym oraz poleceniami 
Kierownika budowy. 
Decyzje Kierownika budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Kierownika budowy 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 JAKOŚCI ROBÓT                       
 6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Kierownik budowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
 
6.2.  Certyfikaty i deklaracje 
Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

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

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi budowy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Ustawy  z dn.16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881). 
 
6.3.  Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Kierownika budowy i przedstawione do wglądu na życzenie 
Inwestora. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją kosztorysową  
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 
 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Kierownik budowy. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca ustnym powiadomieniem 
Kierownika budowy.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. 
 
8.2.  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika budowy. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora  
w obecności Kierownika budowy i Wykonawcy.  
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Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.  Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
2. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST. 
4. Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
     warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych  
     ARKADY-1987r., 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
    2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
    budowlanych i terenów, 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  
    (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 .     Przedmiot ST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST: 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych powyżej. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej; 
- demontaż stolarki drzwiowej; 
- demontaż okładzin podłogowych i ściennych; 
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich; 
 
1.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją kosztorysową i poleceniami Kierownika budowy. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe 
(złom), płytki pcv i inne; 
  
3. 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. 
 
4.  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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
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. 
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Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową lub 
wskazaniami Kierownika budowy.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez 
Kierownika budowy. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. Uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce wskazane przez Kierownika budowy. Elementy i materiały, które stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez 
Kierownika budowy. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca 
musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Kierownikowi budowy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
   zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), 
2. 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. 2013 poz. 1129), 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,    montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane    dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963), 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych     (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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II. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane  
w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na 
miejscu. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- szpachlowania, 
- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne, 
- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
 
1.4.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Kierownikowi budowy do zaakceptowania, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, ST oraz poleceniami Kierownika budowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.4.  Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni 
ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, 
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy 
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zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na 
elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem 
antykorozyjnym. 
 
2.7.  Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18; 
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-IV 
 
2.8.  Listwa wykańczająca 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury. 
 
2.9.  Klej do płytek 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2007 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
2.10.  Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
 
2.11.  Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony,  
z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 
 
2.12.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji okładzin. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- szlifierki kątowe, 
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
3.2.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- drobny sprzętem pomocniczym. 
 
4.  TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
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czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie 
materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się okładziny z płytek ceramicznych nie 
powinna być niższa niż 5°C. 
Do wykonywania okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu ścianek działowych, 
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona,  
- założeniu instalacji i orurowania, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
 
5.2.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawę 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno 
wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży 
nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja 
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może 
być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m. 
- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
Wykonanie okładzin: 
- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość  
spoin. 
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.  
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 
aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 
- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się 
(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju 
płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
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- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” 
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. 
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja 
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 
klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 
około 4-6 mm. 
- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 
układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu 
płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 
- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są 
powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki 
lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania 
wymaganej powierzchni lica. 
- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich 
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą. 
- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem. 
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 
- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w 
których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. 
Ponadto : 
- Płytki należy kleić na czyste podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim 
technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 
Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o 
barwie stosowanej fugi.  
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- Okładziny 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. 
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
 
5.3.  Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. 
Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 
prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże 
kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia 
należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego 
zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną 
szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub 
specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia 
powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, 
które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót  z dokumentacją  i wymaganiami ST. 
 
W szczególności obejmują: 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoża 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża pod szpachlowanie, 
- przygotowanie podłoża pod płytki, 
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
- przyklejenie płytek, 
- fugowanie i uszczelnienie naroży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych – Część I: Wymagania, ocena 
i weryfikacja stałości własności użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 6927:2012 Budynki i budowle. Kity. Terminologia. 
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III. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych z wykonaniem zadania. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na 
miejscu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- oczyszczenie ścian, 
- osuszenie ścian, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, podłóg, 
- ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej w pomieszczeniach mokrych, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji 
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
ST i poleceniami Kierownika budowy zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Kierownika budowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Powłoka gruntująca - używana jest do przygotowania podłoża przed naklejeniem glazury 
i płytek podłogowych na tynku gipsowym, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowych płytach 
włóknistych.  
Powłoka służy do gruntowania podłoży pod samopoziomujące masy posadzkowe oraz masy 
uszczelniające. 
 
2.2. Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania 
hydroizolacji pod płytkowych, w pełni elastyczna. 
Szczególne właściwości produktu: 
- gotowa do użycia 
− wodoszczelna 
− łatwa i bezproblemowa obróbka 
− możliwość nanoszenia wałkiem 
− wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %). 
Preparat ten stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich 
jak np. natryski, prysznice, łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Może być 
stosowana na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych 
(cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podłożu z cegły ceramicznej, silikatowej, na 
bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podłożach zawierających gips 
(płyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Może być stosowana także w systemach 
ogrzewania podłogowego. 
 
2.3. Taśma dylatacyjna - uszczelniająca  
Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz 
tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych 
Właściwości: 
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- elastyczna 
- wodoszczelna 
- wytrzymała na rozciąganie 
- do wewnątrz i na zewnątrz 
- odporna na starzenie 
- odporna na warunki atmosferyczne 
- odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki, 
- łatwa w obróbce 
Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży ścian i 
podłóg, krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach występowania 
zwiększonych naprężeń oraz w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci takich 
jak: ściany fundamentowe, balkony, baseny, toalety, łazienki, kuchnie. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane, 
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
- do cięcia taśmy - nożyczki 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Pakowanie i magazynowanie materiałów 
- Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego 
można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości 
ładunku. 
- Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
 
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 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych 
cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. 
Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
ubytków, spękań, raków itp.  
 
5.2. Szczegółowe wykonanie 
Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość licowania ścian 
płytkami w łazienkach.  
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, 
podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne 
folie", z których wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy 
nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka godzin (wstępne przeschnięcie w 
optymalnych warunkach termiczno-wilgotnościowych). Spoiny narożne, przejścia, przyłącza 
sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi 
taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże 
przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o 
niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje się, że 
uszczelnienie powinno sięgać aż do sufitu. Świeżo wykonane 



Likwidacja barier w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 
21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania 

 17

powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich 
wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed 
oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. 
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. 
Powłoka może być stosowany 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. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja 
wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku schnie 
godzinami. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności 
od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji 
wodą, tj. dodając 30-70% wody. Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać 
jedno-, względnie dwukrotne pokrycie nierozcieńczonym gruntem. 
Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych płynną folię 
uszczelniającą.  
W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na 
nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez 
wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu włókniny elastycznej i niezależnie od podłoża i 
obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pionowych (połączeń ściana/podłoga i 
ściana/ściana) specjalną 
taśmą uszczelniającą , a następnie nałożenie na tę taśmę płynnej folii . Przed wyschnięciem 
uszczelnienie wykonane z płynnej folii należy chronić przed wilgocią . 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostawy materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wykonania izolacji poziomej, 
- wykonania izolacji pionowej, 
 
6.2.  Wymagania szczegółowe 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed położeniem płytek. 
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Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ceny robót obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- izolację przeciwwilgociową ścian, podłóg, 
- wklejenie taśm uszczelniających narożnych, 
- prace porządkowe, 
 
9.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Likwidacja barier w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ADA w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 
21 w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania 

 19

IV. PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na 
miejscu. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- posadzki z wykładzin PCV, homogenicznych o gr. 2 mm, klasie 
34/43, gr.-T , z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm - wykładzina w dwóch  kolorach-  inny 
pod ścianami a inny po środku 
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES - płytki 30x30 cm układane na klej metodą 
kombinowaną, 
- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej, 
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
 
1.4.  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Kierownikowi budowy do zaakceptowania, wykaz 
materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją, ST oraz poleceniami Kierownika budowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Preparat gruntujący 
Preparat gruntujący do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem 
środowiska zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z 
materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków 
mineralnych. Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może być 
także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych oraz 
starych, silnie przylegających do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo 
uwydatniając ich kolor; można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to 
bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na 
podłoże reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej 
reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki czemu 
zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z opadów 
atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając. Roztwór 
penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom 
paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, 
promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C. 
 
2.2. Gładź cementowa 
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 
 
2.3. Gresy 
Należy stosować gresy piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni. 
Właściwości gresów: 
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- wymiary 30 x 30 
- antypoślizgowość R10 
- ścieralność 4, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralnośći, 
Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodowe, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożnki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
 
2.4. Listwy cokołowe z glazury 
Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach sanitarnych, 
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zależności od 
obciążenia zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie płytek cieńszych ze 
względu na słabą wytrzymałość nie jest dopuszczone.  
 
2.5. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do 
podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa.  
 
2.6. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fug.  
 
2.7. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem 
środka grzybobójczego w kolorze fugi. 
 
2.8. Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz 
posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do 
obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
 
2.9. Zaprawa samopoziomująca 
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej 
niż 2 MPa , kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 
 
2.10. Wykładziny  PCV  
Wykładziny homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinięciem na ściany na wys. 
10 cm - wykładzina w dwóch kolorach - inny pod ścianami a inny po środku. 
Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą. 
 
3.  SPRZĘT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
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- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- wyciągiem budowlanym 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
 
4.  TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed 
zamoczeniem. 
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. Płytki 
składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykładziny PCV 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty rozbiórkowe, stare na wierzchnie z pcv muszą być zdemontowane i 
zutylizowane 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i inne, 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.2. Posadzki z terakoty, gresu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, 
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 
rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość 
większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z 
instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 
narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na 
podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona 
pod katem około 50°. 
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Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 
podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów 
pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm – 3 mm 
- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 
klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 
około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu 
(około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek 
układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. 
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie 
przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki 
dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm – około 2 mm 
- od 100 do 200 mm – około 3 mm 
- od 200 do 600 mm – około 4 mm 
- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania 
płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda 
mokrym  pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 
powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 
podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi  preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.  
 
Przed przystąpieniem do układania posadzek należy : 
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a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 
wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 
dołączonym do dziennika budowy, 
 

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na 
bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza 
nie powinna być niższa niż 5 stopni C, 
 

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być 
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 
wykonana na linii wodo rozdziału, 
 

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 
 

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 
mm na całej długości łaty, 
 

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 
drugiego i trzeciego, 
 

f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
 

g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, 
w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe, 
 

h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 
 

i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 
100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
 

j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch 
odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w 
projekcie, 
 

k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio 
elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 
Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych 
czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 
5.3. Preparat gruntujący 
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy 
pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej 
nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. farbą silikonową można przystąpić po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy 
używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) 
znajduje się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się 
pod warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia 
należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych 
pojemników. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
6.2.  Dokładność wykonania, tolerancje 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny 
poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.3.  Pozostałe wymagania 
- 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. 
 
6.4.  Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostawę materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
 
6.5.  Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały i kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres 
czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
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- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; 
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót „zanikających". 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Odbiór materiałów i robót 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
 
7.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
7.3.  Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- 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. 
 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- badania na budowie i laboratoryjne, 
- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 
betonowego), 
- ułożenie płytek, wykładziny pcv na zaprawie klejowej, - wypełnienie fug, 
- silikonowa nie naroży, 
- roboty pomocnicze. 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych – Część I: Wymagania, ocena 
i weryfikacja stałości własności użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 6927:2012 Budynki i budowle. Kity. Terminologia. 
PN-EN ISO 24341:2012 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe. Wyznaczenie długości, 
szerokości i prostoliniowości arkuszy. 
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V. POWŁOKI MALARSKIE 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – ściany,  
- malowanie tynków,  
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych 
robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysami, pozostałymi ST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Kierownika budowy zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3.  Spoiwa bezwodne 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 
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 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
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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. 
 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 
 
2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia 
piwniczne). Cechy produktu: 
- odporny na wilgoć 
- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 
- duża siła krycia 
- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- odporna na zmywanie 
Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach 
szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 
 
2.5.5. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych 
właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-
EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie 
odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do 
piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na  nazwanie farby produktem o wysokiej 
odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 
następującymi parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
 
2.6.  Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 
 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
2.7.  Folia malarska 
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
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Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 
 
4.  TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego 
dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). 
Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią 
zaprawą. 
Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię 
maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do 
wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Przed użyciem wyrób 
dokładnie wymieszaj. W razie 
potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może 
odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 
Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci 
handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z 
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, 
grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 
tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
 
5.1.  Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.2.  Gruntowanie 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
 
5.2.2. 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. 
 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
 
5.3.  Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków 
 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją, 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i 
rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, 
miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
 
6.2.  Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  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 
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
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8.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej, jakości wykonania. 
 
8.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ceny robót obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 
ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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VI. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie drzwi wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, montażem drzwi. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- drobne prace wykończeniowe. 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi wewnętrznych 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Kierownika budowy zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Kierownika 
budowy zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone – 
dąb śnieżny, klamka, okucia, 
- Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - dąb śnieżny, 
klamka, okucia, podcięcie wentylacyjne, zamek łazienkowy, 
- ościeżnice opaskowa na pełną grubość muru w kolorze drzwi, 
- materiały pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym 
sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 
4.  TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Sprawdzenie stolarki 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
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- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 
5.2.  Przygotowanie ościeży 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  
Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą 
zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.3.  Montaż stolarki 
5.3.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
 
5.3.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy 
umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować 
mechanicznie do ościeży. 
 
5.3.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której 
nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
 
5.3.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
 
5.3.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia 
elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 
 
5.3.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – 
do czasu zakończenia prac budowlanych. 
 
5.3.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
drzwi, nie więcej niż 3 mm. 
 
5.3.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
5.3.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
5.3.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Luzy między skrzydłami +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z wymaganiami ST. 
 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostawy i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ceny robót obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 
- montaż okuć, 
- dopasowanie i wyregulowanie. 
 
 
8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN ISO 6927:2012 Budynki i budowle. Kity. Terminologia. 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu. Właściwości eksploatacyjne. 
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VII MONTAŻ PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażu platformy dla niepełnosprawnych w szybie samonośnym. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montaż platformy dla niepełnosprawnych. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, montażem. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż szybu samonośnego, 
- montaż platformy dla niepełnosprawnych, 
- doprowadzenie zasilania pod dźwig dla niepełnosprawnych,  
- rejestracja nowo zainstalowanej platformy w  Urzędzie  Dozoru Technicznego,                                                    
- końcowy odbiór techniczny z udziałem Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego,   
- drobne prace wykończeniowe. 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem platformy dla 
niepełnosprawnych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Kierownika budowy zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Kierownika 
budowy zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Szyb samonośny 
Kompletny szyb malowany na kolor RAL 9006, profile narożne i listwy z anodowanego 
aluminium. Samonośny stabilny szyb wykonany z wygłuszonych elementów typu lego 
montowany bez spawania w celu ułatwienia montażu i uniknięcia szkód spawalniczych. Szyb 
wymaga zakotwiczenia do ścian budynku. 
 
Szyb częściowo przeszklony, powyżej biegów klatki schodowej. Drzwi szybu aluminiowe, 
niemalowane, ręcznie otwierane.   
 
2.2. Platforma dla niepełnosprawnych 
Wymiary platformy 1100 mm x 1500 mm, 1,1 m wysokie plecy platformy z panelem sterującym, 
lakierowana proszkowo kolor RAL 9006. Podłoga platformy wyłożona wykładziną pcv. Panel 
sterujący, uchwyty górne i górna listwa przeciwzakleszczeniowa wykonana z anodowego 
aluminium. Platforma wyposażona jest w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujące 
platformę w przypadku zakleszczenia obiektu między platformą, a ścianą szybu. 
Dane techniczne: 
- dźwig platformowy z napędem śrubowym, 
- udźwig: 400kg/5 osób, 
- prędkość: 0,15 m/s 
- wysokość podnoszenia 3,3 m 
- Przystanki drzwi: 2p/2d 
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- Podszybie 50 mm 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, sprzętem 
potrzebnym do montażu szybu i platformy dla niepełnosprawnych. 
 
4.  TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy teren oznakować zgodnie  
z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Kierownika na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostawy i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ceny robót obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- montaż szybu samonośnego, 
- montaż platformy dla niepełnosprawnych, 
- doprowadzenie zasilania pod dźwig dla niepełnosprawnych,  
- rejestracja nowo zainstalowanej platformy w  Urzędzie  Dozoru Technicznego,                                                    
- końcowy odbiór techniczny z udziałem Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego,   
- drobne prace wykończeniowe. 
 
 
 
 


