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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111100-9 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórki 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz 

wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 
B.01.01.01. Rozbiórka ścianek działowych,  rozbiórka posadzek z terrakoty i wykładzin dywanowych.  
B.01.01.02. Przebicia i poszerzenia dla nowych otworów drzwiowych w ścianach 
B.01.01.03. DemontaŜ  drzwiowej (wraz z ościeŜnicami  
 
Nadmiar gruzu odwieźć na wskazane przez InŜyniera miejsce na odległość do 8 km. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.01- rozbiórka ścianek i wykładzin m2   
B.01.01.02- poszerzenia i przebicia – m2  
B.01.01.03. DemontaŜ  drzwiowej (wraz z ościeŜnicami)- szt. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez InŜyniera mierzone 
w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera.  
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2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.02.00.00 ROBOTY MUROWE Kod CPV-45215000-7 

 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów 
z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.02.01.00  Ścianki działowe z gazobetonu  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza 
niŜ+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale Ŝy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt: Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 



 4

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy 

murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.02.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroŜy,  
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego uŜytku. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
           B.03.00.00- LEKKIE ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE Kod CPV 45421000-4  
 

 

Wstęp 1.1. 
 
 Przedmiot SST. 
                  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montaŜem lekkich obudów gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym. 
 1.2. Zakres stosowania SST.  
                  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
                  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie ścianek działowych G-K  
1.4. Określenia podstawowe. 
                  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
                 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

SST i poleceniami InŜyniera. 
 2. MATERIAŁY  
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr. 12,5 mm i impregnowane - wg BN-86/6743-02  
2.1.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997  
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania stelaŜy- wg. odpowiedniej aprobaty technicznej  
2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn. 
 2.1.5. NaroŜniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.  
2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102  
2.1.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250  
3. Sprzęt 
                  Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego 

rodzaju robót.  
 
4. Transport  
                  Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami producenta 

materiałów. 
5. Wykonanie robót  
                  Przygotowanie podłoŜy. Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche 

tynki i ścianki z płyt g-k, powinny stanowić podłoŜe sztywne i o w miarę równej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni podłoŜy od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3 mm na 1 m i 10 mm na całej 
długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie 
powinno być większe niŜ 5 mm. Wadliwie wykonane ościeŜa i zbyt wystające części ścian naleŜy skuć. 
Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niŜ 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni 
sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed połoŜeniem suchych tynków powinny być 
oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoŜa powinna być 
sucha. 2. Profile przyłączeniowe   

                   Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów 
mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności 
wszystkie profile mocowane do podłoŜa muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.  

                  3. Profile słupkowe 
                   Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW słupkowy 

wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 
60, 40 lub 30 cm, w zaleŜności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych 
profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie 
przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być 
mniejsza niŜ 30 cm. Jeśli tak nie jest, naleŜy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość 
zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem 

4. Pokrycie strony jednej ściany 
                  Pokrycie strony ściany naleŜy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami 

powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach 
równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się połoŜenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie 
powinny stać na podłoŜu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry naleŜy pozostawić 5 mm szczelinę 
umoŜliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 
szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej 
warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

 
5. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą  
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                  Po przykręceniu jednej  strony ściany i po ułoŜeniu w środku ściany instalacji (elektrycznej), naleŜy umieścić 
między profilami wełnę mineralną grubości 80 mm i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w 
płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed 
osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.  

6. Kontrola jakości 
 
 6.1. Kontrola jakości materiałów. 
                a)przy odbiorze na budowie naleŜy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem technicznym 

i zamówieniem,  
                b)wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem 

materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem 
odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości przez producenta - powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi 
normami,  

                c)materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie 
mogą być dopuszczone do stosowania,  

                 d)nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm, 

                e)nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych,  
                f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny kaŜdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.  
7. Obmiar robót  
                  Jednostką obmiarową robót jest m2 -  Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (InŜyniera).  
8. Odbiór robót  
                  Ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania  w czasie odbioru 

częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemoŜliwy lub 
utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: stanu podłoŜa, jakości zastosowanych 
materiałów, jakości i dokładności wykonania stelaŜy, Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k naleŜy 
przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie: zgodności ich wykonania 
z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, prawidłowości 
przygotowania podłoŜy, sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości 
wykończenia suchych tynków w stykach, naroŜach, obrzeŜach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i 
połączeniach okładziny ściennej z sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
suchych tynków grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, Odbiór gotowych tynków i 
ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza. Tynk 
powinien być odebrany, jeŜeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. JeŜeli chociaŜ jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.  

9. Podstawa płatności 
                  Płaci się za ustaloną ilość m2  ścianek wykonanych zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska 

pracy. 
 
 
4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
      B.04.00.00 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG KOD CPV – 45432100-5  
                         WYRÓWNYWANIE PODŁOG Kod CPV – 45262321-5 
                          KŁADZENIE TERRAKOTY Kod CPV-45432112-2  
1. Wstęp 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 

       B.4.01.00 warstwa szpachlująca ubytki w posadzce, 
       B.4.01.01 gruntowanie podłoŜa, 
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        B.4.01.02 układanie samopoziomującej masy, wylewka korygująco-wyrównawcza, 
B.4.02.01. Posadzka z wykładzin rulonowych PCW oraz spawanie  
B.4.02.02  Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, rozłoŜeniem 

materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoŜa i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 
B.4.02.04  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem 

ułoŜonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,  
przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem 
i umyciem powierzchni. 

B.4.02.05  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15×15 cm, ułoŜonych na 
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na kleju oraz wypełnieniem spoin 
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny 
oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie. 
Poziom posadzek powinien odpowiadać poziomowi posadzki korytarza 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać atesty do 

zastosowań w budynkach uŜyteczności publicznej.  

2.8. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
– ścieralność klasa odporności na ścieranie min IV 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
– kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
– ługoodporność nie mniej niŜ 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,5 mm 
– grubość:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
– antypoślizgowość R 10 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 

. 
c) klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem , który nie powinien oddziaływać szkodliwie 

na podkład: masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną pod wpływem 
środków czyszczących 

 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

        zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycząca akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , a takŜe w normach i 
wytycznych. Przed przystąpieniem do wykonania robót instalacyjnych naleŜy przeprowadzić wizje obiektów i ustalić 
z Inspektorem Nadzoru sposób  wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów. Przy wykonaniu robót 
remontowych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić elementów wyposaŜenia korytarza nie 
podlegających  remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych naleŜy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować 
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        obszar robót remontowych. Wykładzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna         
termicznie (Tarket Granit , lub równowaŜna). Wykładzina musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest 
Państwowego Zakładu Higieny. W jednym pomieszczeniu uŜywać rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i 
strukturę ustalić z uŜytkownikiem. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 
Wykonywanie warstw podkładowych 

Podkład pod wykładzinę składa się z następujących warstw: 
- wylewka samopoziomująca o grubości 5mm 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 

Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką  
powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu naleŜy ustalić połoŜenie górnej powierzchni posadzki na wysokości 
ustalonej z Inspektorem Nadzoru. 

- podłoŜe powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B –10107 nie mniejsza niŜ 
0.5MPa. 
- podłoŜe musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 

- wilgotność nie moŜe przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
Zakres robót zasadniczych 

UłoŜenie posadzki z wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych homogenicznie 
wraz  z czynnościami wykończenia i cokolikiem. 
Zasady wykonywania robót 
Temp. pomieszczeń > 18C. Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna 
być rozluźniona. Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. W 
jednym pomieszczeniu uŜywać rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej naleŜy usunąć 
wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak równieŜ zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, 
utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piszczące i tłuszczące się warstwy zapraw PodłoŜe powinno być 
nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niŜ 0.5MPa. Stosować 
klej zalecany przez producenta. Ilość kleju ok. 300-350 g/m2. Wykładzinę moŜna kłaść dopiero, gdy 
rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję. Zaleca się uŜywanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne 
dopasowanie wykładziny w naroŜnikach. 

Po przyklejeniu spawanie połączeń moŜe nastąpić po 24 h. Arkusze wykładziny naleŜy łączyć termicznie przy 
pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu naleŜy usuwać za pomocą specjalnego noŜa. Frezowanie i 
spawanie naroŜy i złączy naleŜy wykonać po wyschnięciu kleju. W naroŜnikach wewnętrznych i zewnętrznych 
naleŜy uŜyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich 
złącz naleŜy stosować frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. 
 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości naleŜy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
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pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 

wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 
podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
 

          PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne 
                                                   pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania 
         PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
         PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
         PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 
         PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E 
         PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
         PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
         PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej,   

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
        PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.  
        PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 

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

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

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

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 

spoinowania.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie 

Ŝywic reaktywnych.  
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.  
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.  
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.   
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 
 
 
5.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00 STOLARKA DRZWIOWA Kod CPV – 45421100-5 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
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W skład tych robót wchodzi: 
B.05.01.01. Drzwi wewnętrzne wraz z ościeŜnicami 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

 2.1  Stolarka drzwiowa -łazienkowa 
       Konstrukcja skrzydła – rama skrzydła z drewna klejonego, wypełniona płytą wiórową pełną, z dodatkowym 

wzmocnieniem wewnętrznym ramiakiem, obłoŜona dwustronnie płytą HDF ( płyta z włókien drzewnych, 
charakteryzująca się duŜą twardością i 5 podwyŜszoną gęstością),  Skrzydło pokryte okleiną CPL o gr. nie mniej 
niŜ 0,7 mm – kolor do uzgodnienia z Inwestorem Akcesoria – trzy zawiasy czopowe, zamek z wkładką, klamka z 
szyldem.  OścieŜnice drewniane regulowane dobrane odpowiednio do grubości ściany, z trzema zawiasami 
czopowymi i uszczelką gumową obwiedniową, wykończona fabrycznie w kolorze stolarki drzwiowej.  

    2.2  Stolarka drzwiowa – drzwi o izolacyjności akustycznej Rw32 dB Konstrukcja skrzydła – rama skrzydła z drewna 
klejonego, wypełniona płyta wiórowa otworową, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, obłoŜona 
dwustronnie płytą HDF ( płyta z włókien drzewnych, charakteryzująca się duŜą twardością i podwyŜszoną 
gęstością). Oba boki skrzydła i jego góra obłoŜone taśmą obrzeŜową w kolorze skrzydła, skrzydła pokryte okleiną 
CPL o gr. nie mniej niŜ 0,7 mm , trzy zawiasy, zamek z wkładką, klamka z szyldem –OścieŜnica  j.w 

 
  

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające 
i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 

2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4.  Transport 
KaŜda 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 naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 

Mocowanie i osadzenie ościeŜnic oraz skrzydeł drzwiowych wg zaleceń producenta 
 

 
. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
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– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji B.05.01.00 jest  m2 wbudowanej stolarki. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 
 
 
 
6.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.06.00.00 TYNKI kod CPV 45410000-4 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
– B.06.01.00 Tynki wewnętrzne 
– B.06.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
– B.06.01.02 Gładzie gipsowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

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

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
• Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
–  gatunek I  80% 
–  gatunek II  75% 

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoŜy 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 

gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoŜa. 

• PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
• Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 

obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

• 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 niŜ 2 

mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

4.  Kryteria oceny jakości i odbioru 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.  Kontrola jakości 

5.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 

5.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.  Odbiór robót 

7.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od 
jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

7.2. Odbiór tynków 

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

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
7.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoŜa, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 

. 
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8.  Podstawa płatności 
B.06.00.00  Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

9.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

 
 

7.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442000-7 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót malarskich: 
B.07.01.00. Malowanie tynków wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie 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 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, będącej 
roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
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schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych 
 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna 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. 

2.6. 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 podłoŜach naleŜy 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. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoŜy 

5.1.1. PodłoŜe 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 naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna 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. 

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 podłoŜe, 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. 
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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 naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 

6.2.3. 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. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór podłoŜa 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia 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. 

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

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoŜa. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
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10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
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. 


