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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót mających na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 
miejscowości Bejsce polegających na remoncie części pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w Bejscach na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/2. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót przewidzianych w dokumentacji i przedmiarze robót. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na 
miejscu. 
 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac związanych z utwardzeniem terenu przewiduje się wykonanie 
następującego zakresu robót : 

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe (rozbiórka drewnianej podłogi na legarach 
oraz drewnianego podwyższenia sceny, rozbiórka podłogi z płytek gres, skucie 
okładziny ściennej z płytek, rozbiórka okładziny ściennej z boazerii drewnianej, 
rozbiórka pieca kuchennego, rozbiórka części ścianek działowych, demontaż 
starej instalacji C.O. elektrycznej oraz wod-kan). Roboty te wykonane zostaną 
przez Inwestora we własnym zakresie. 

 Wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej PCV w pomieszczeniu Sali 
świetlicowej. 

 Wykonanie posadzki z płytek gres w pomieszczeniu kuchni, magazynku oraz 
klatki schodowej. 

 Wykonanie sufitu podwieszanego w Sali świetlicowej z płytami z włókien 
mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm gr 15mm.  

 Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej 
konstrukcji nośnej pomiędzy pomieszczeniami magazynku a Sala świetlicową. 

 Wykonanie balustrady schodowej ze stali nierdzewnej AISI 304 o powierzchni 
szlifowanej i wysokości 110 cm przy schodach na 2 kondygnację. 

 Wymiana drewnianej konstrukcji oraz warstwy wykończeniowej podwyższenia 
sceny w Sali świetlicowej. 

 Montaż w części okien Sali świetlicowej nawiewników higrosterowanych EMM.  
 Wymiana stolarki drzwiowej oraz parapetów okiennych wewnętrznych. 
 Wymiana instalacji C.O. oraz wod-kan (wg projektów branżowych). 
 Wymiana instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej (wg projektów branżowych). 

Dokładny zakres prac został zawarty w przedmiarach robót stanowiących integralną 
część dokumentacji przetargowej. 
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1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

 

Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem i Wykonawcą. 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kontroli 
nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

 

Materiały – wszystkie materiały budowlane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Specyfikacjami Technicznymi i zaakceptowane przez Inspektora. 

 

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Budowy, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cześć Dokumentacji, która wskazuje 
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości 

Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót mających na celu rozwój 
ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej miejscowości Bejsce polegających na 
remoncie części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bejscach. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowo-kosztorysową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inspektora Nadzoru nadzorującego realizację umowy. 

1.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w niniejszej ST. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
a) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
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części opracowania. 
b) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
 

1.7.Przepisy bezpieczeństwa 

Podczas rea izacji robót Wykonawca będzie przestrzega  przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczegó ności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby persone  nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkod iwych d a 
zdrowia oraz nie spe niających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywa  wsze kie urządzenia zabezpieczające, 
socja ne i odpowiednią odzież d a ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz d a zapewnienia bezpieczeństwa pub icznego. Koszty związane z 
zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że 
zosta y uwzg ędnione w Cenie Ofertowej. 
 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. W 
szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego 
wyznaczonych. 

 

1.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami 
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w 
jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku 
do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych 
stosownych dokumentów. 

 

 

1.10.Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych w sposób 
gwarantujący bezpieczeństwo na budynku inwestora podczas wykonywania robót 
budowlanych, szczególnie zobowiązany jest do jego ochrony przed włamaniem, 
wybuchem pożaru, zalaniem obiektu wodą, utrzymywaniem w stanie sprawności 
instalacji w okresie prowadzenia robót budowlanych. Teren budowy należy 
oznakować odpowiednim znakami ostrzegawczymi, komunikacje pieszą i 
samochodową należy ukierunkować z jednej strony.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
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określonych przez Inspektora tablic informacyjnych.  

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

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

 

 

2. MATERIAŁY 
 

 

2.1.Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

2.2.Jakość materiałów 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości 
i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, 
którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez 
referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z 
intencją przedstawioną w specyfikacji. 

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z 
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. 

 

2.3.Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat 
wszelkich materiałów i produktów. 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
Inspektorem Nadzoru. 

 

2.4.Składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

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

 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 

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

 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie  wymagania w 
zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,  w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające 
z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
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jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za  ich zgodność  z  
dokumentacją  kosztorysową,  specyfikacjami technicznymi, oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji kosztorysowej, specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę 
robót i  jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) 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 1i które 
spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację  
techniczną,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie posiadać atest. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia-ważne legalizacje  mogą  być 
badane w  dowolnym czasie.  Jeżeli  zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
ze specyfikacją techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W  zależności  od  ustaleń  specyfikacji  technicznej,  roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór ostateczny. 

 

 

7.2. 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 Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami 
technicznymi. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

 

7.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
kosztorysową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość  wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 

7.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą 
wykonanie zaleceń Inspektora Nadzoru, 

 technologiczne wskazania i ustalenia, 
 atesty wbudowanych materiałów, 
 raport techniczny, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

7.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

W zakresie poniższych robót mają zastosowanie zasady określone w Zasadach 
Ogólnych. W przypadku konieczności szczegółowego określenia kwestii 
unormowanych w Zasadach Ogólnych lub gdy są one odmienne to uregulowania 
zapisano przy poszczególnych poniżej wymienionych zakresach robót. 

 

ROBOTY MALARSKIE 

 
I. Powłoki malarskie 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót mających na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 
miejscowości Bejsce polegających na remoncie części pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w Bejscach na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/2. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich na obiekcie. 
 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją kosztorysową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

 

2.2. Stosowane materiały 
 Farby lateksowe  
 Farby olejne 

Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę 
materiału, zastosowane składniki, okres, w którym wyprodukowano daną partie 
materiału. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 

Roboty malarskie prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środki transportu do przewozu materiałów 

- sprzęt do wykonywania prac malarskich 

- drobny sprzęt pomocniczy 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" 

 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Farby należy transportować i przechowywać w opakowaniach zamkniętych w 
temperaturze od 5°C do 25°C, składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i 
gładzi gipsowych. Wilgotność powierzchni tynkowych i gipsowych przewidzianych pod 
malowanie powinna być nie większa niż : 
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 dla farb emulsyjnych 4% 
 dla farb wapiennych 6% 
 dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych 3% 

Malowani tynków o wyższej wilgotności niż podana powyżej może powodować 
powstawiani plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty 
pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%. 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne : 

 powierzchni tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać 
wymaganiom normowym, 

 wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przez 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych 
miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku 

 przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona 
od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych 
(wykwity z podłoża, rdza, oraz zbrojenie podtynkowe itp.) oraz osypujących 
się ziaren piasku. 

Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być oczyszczone ze starej zgorzeliny, rdzy 
(do czystej lśniącej powierzchni), pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +50C (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0 0C). 
Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła : 

 przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +120C do 180C 
 przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi od 

+100C 
 przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +200C ( w pomieszczeniu przy 

zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami 
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 

Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie 
zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego 
nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

 

5.2. Malowanie farbami lateksowymi i emulsyjnymi 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca się gruntować (o ile 
producent farby 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. Podłoże do 
malowania powinno być odpowiednio przygotowane (wg wymagań podanych powyżej).  
Gotowa powłoka malarska powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących oraz odporna na tarcie i na szorowanie, a także na 
reemulgację.  
Powierzchnia powłoki nie powinna mieć uszkodzeń. Powinna być bez smug, 
prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się 
i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Wykonana powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne. 
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5.3. Malowanie farbami olejnymi  
Powłoki farb olejnych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów 
pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża lub podkładu. Powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład. 
Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach 
jednowarstwowych. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 
lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym 
pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego 
stosowania lub farby rdzochronnej, a następne z farby nawierzchniowej. Wszystkie 
powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na : wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 

Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu 
z Inspektorem Nadzoru.  

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych 
w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich 
wykonania w następujących terminach : 

 powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych– nie wcześniej niż po 7 dniach 
 powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz 

lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powierza nie niższej niż 
+50C i przy wilgotności względnej powietrza 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
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Odbiór robót malarskich wewnętrznych obejmuje następujące badania : 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegający na : 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barw, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla itp.  

 sprawdzeniu zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
 Sprawdzenie połysku 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w 
sposób następujący : 

 prześwity spodnich warstw : należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę 
malarską, 

 ślady pędzla na powierzchni powłoki : j.w. 
 plamy na powierzchni powłoki : j.w. 
 odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie 

powłoki : należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie 
przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść nową warstwę 
powłoki. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 

 

10. Przepisy związane  
10.1. N

ormy 
1. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne 
3. PN-EN ISO 12944-7:2001AFarby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7: 
Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

4. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery - Terminy i definicje dotyczące 
wyrobów lakierowych - Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody 
nakładania 

5. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
6. PN-C-81901:1997 Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane strenowane 
7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
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TYNKI ZWYKŁE I GŁADZIE GIPSOWE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót mających na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 
miejscowości Bejsce polegających na remoncie części pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w Bejscach na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/2. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót tynkarskich. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

Zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub 
aprobatom technicznym. 

 

2.2. Stosowane materiały 
 Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna 
 Gładzie gipsowe 

 

3. Sprzęt 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 

Roboty tynkarskie związane z wykonaniem murów budynku prowadzone będą przy 
użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 środki transportu do przewozu materiałów, 
 betoniarki do przygotowania zapraw, 
 wyciąg budowlany, 
 drobny sprzęt pomocniczy 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" 

Masę tynkarską należy transportować środkami nie powodującymi : 
 naruszenia jednorodności masy 
 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu) 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne"  

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz 
wbudowane meble, o ile są wstawiane w nie-otynkowane wnęki. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po 
wykonaniu tynków.  

2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczu murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu robót stanu surowego, 

3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur". ITB, Warszawa 1988. 
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4.  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy 
je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 

5. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l 
tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej. 
1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 

10—15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je 
wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki za-
pewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

2. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę 
wystającą ze spoin. Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane. 

3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy 
zwilżyć, wodą.  

4. Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 
5. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, 

a następnie oczyścić je z pyłu i kurzu. 
6. Podłoże stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku 

stosowania desek niestruganych. 
7. Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów 

smarów. Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. 
Niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów. 

8. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilżany wodą. 

 

5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych  

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na 
przeciętnym wykończonych elewacjach, na innych zaprawach w przeciętnie 
wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy. stosować w 
przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne. 

2. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj 
obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i 
zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). 

3. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
4. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub 

z betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o 
konsystencji odpowiadającej 10—12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. Na podłożu z gęstej siatki 
naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki. 
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5. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz 
przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu 
dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.      

Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: 
 wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku 

tj. l: 4, 1:3 lub l : 2, albo wapna hydratyzowanego -1:3, 
 gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu. powinien 

wynosić do 10%, przy tynkowaniu stropów — do 30% w stosunku do 
objętości wapna,   

 cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l: 2 : 
10, do tynków zewnętrznych l: 1,5 :5, do tynków narażonych na 
zawilgocenie l: 0,3 :4, 

 cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l : 4, do tynków 
narażonych na zawilgocenie 1:3, 

   Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7—10 cm, a przy podłożu z 
nienasiąkliwego kamienia łamanego 4—7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Narzut można wykonywać bez pasów lub listew,, ściągając go pacą, a następnie 
zacierając packą, drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8—15 mm. 

 

5.4. Wykonanie gładzi gipsowych  

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na 
oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i 
zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym 
powierzchniowo podłoże. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową 
nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od 
posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi 
wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym 
wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej 
powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do 
szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 
180. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i 
wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów 
 kontrole prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
 kontrole poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
 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. 
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7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych 
w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

8.1. Odbiór podłoża        

1. Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi powyżej 

2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą; 

 

 

8.2.Odbiór tynków  
1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.           
2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się 

płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych podano w poniższej tabeli. :  
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DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA DLA TYNKÓW ZWYKŁYCH 
WEWNĘTRZNYCH 

Kategoria 
tynku 

 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

 

pionowego 

 

poziomego 

 

0 

I 

 

nie podlegają sprawdzeniu 

II 

 

nie większe niż 4 mm na 
długości łaty kontrolnej 2m 

 

nie większe niż 3 mm na Im 

 

nie większe niż 4 mm na l m i 
ogółem nie więcej niż 10 mm 
na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi ściany, 
belki itp.) 

nie większe niż 4 mm na l m 

 

III 

 

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

 

nie większe niż 2 mm na l 
m i ogółem nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

 

nie większe niż 3 mm na l m i 
ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany 
belki tip.) 

 

nie większe niż 3 mm na na 
Im 

 

 

IV 

IV f 

IV w 

 

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

 

nie większe niż 1,5 mm, na 

l m i ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w po-
mieszczeniach powyżej 3,5 
m wysokości 

 

nie większe niż 2 mm na l m 

i ogółem me więcej niż 3 mm 
na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścia-
ny, belki itp.) 

 

nie większe niż 2 mm na Im 

 

 

3. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż: 

 dla tynków kategorii II i III — 7 mm,  
 dila tynków kategorii IV i IVf — 5 mm.  

4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii II—IV nie powinny być większe niż: 

 na całej wysokości kondygnacji — 10 mm,  
 na całej wysokości budynku  — 30 mm.  

5. Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna, być bardzo gładka, matowa, bez 
widocznych ziarenek piasku. 

6. Powierzchnia tynku wypalanego powinna być bardzo gładka, z połyskiem, o 
ciemnym zabarwieniu. 

7. Widoczne miejscowe nierówności tynków: 
 doborowych i wypalanych — niedopuszczalne, 
 pospolitych — dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 

mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku. 
8. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę  

o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. wymagania te nie dotyczą tynków 
surowych rapowanych, wyrównanych kielnią, ściągach pacą i pędzlowanych. 

9. Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie 
zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są: 
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 dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — 
niedopuszczalne,  

 dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — 
dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.  

10. Pęknięcia na powierzchni tynków: 
 dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — 

niedopuszczalne,  
 dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — 

dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe. 
11. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp. 

 Trwałe ślady zacieków na powierzchni,  
 odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoża. 
12. Minimalna przyczepność tynku do podłoża cegły pustaków lub bloków betonowych  

pomna wynosić: 
 dla tynków wapiennych — 0,01 MPa, 
 dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-

glinianych   — 0,025 MPa,  
 dla tynków gipsowych   — 0,04 Mpa, 
 dla tynków cementowych — 0,05 MPa. 

8.3. Odbiór gładzi gipsowych 
1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm w pomieszczeniu, 
 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej 

niż 4 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, 
belkami itp.). 

4. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
5. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać: 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
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10. Przepisy związane  

10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

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

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

pocienionych 
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do 

wypraw pocienionych (Zmiana Az1) 
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i 

metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i 

metody badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne 
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: 

Zaprawa tynkarska. 
10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych 
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POSADZKI Z PŁYTEK GRES 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót mających na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 
miejscowości Bejsce polegających na remoncie części pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w Bejscach na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/2. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w z płytek gres. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 

 

2. Materiały 

 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

2.1.1. Płytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-
EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1(gat. I) i PN-EN ISO 10545-2 
lub odpowiednich aprobat technicznych 

2.1.2. Kleje (do gresu)– wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych 

2.1.3. Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych. 

 

 

 

 

 



 
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej miejscowości Bejsce 

 

 

25 Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe mgr inż. Ryszard Skowron 

2. Sprzęt 

 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju robót, np.: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia i urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania klejów, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny. 

 

4. Transport 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi 
ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami 
producenta materiałów. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją. W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu, sposób jego ułożenia oraz układ szczelin i inne szczegóły. 
Podstawowe wymagania o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące: 

 podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 
12 Mpa, a na zginanie min. 3 Mpa, 

 podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-20, 
 grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm, 
 grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 

mm, 
 grubość podkładu „pływającego” na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z 

materiału ściśliwego (np. wełny mineralnej) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, 
a w przypadku izolacji z wyrobów sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie 
mniejsza niż 35 mm, 

 w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny 
dylatacyjne, przeciwskurczowe, cokoły, spadki itp., 

 szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, 
przy fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz liniach 
odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm, 

 szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w 
projekcie, 
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 szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie 
przekraczających: 

- 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym, 
- 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach 

zamkniętych, 
- 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi 

wahaniami temperatury, 
- 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach, 

 temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w 
ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 oC, 

 zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z 
zapisem zawartym w projekcie, 

 zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej 
przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 
podkładu, z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania 
powierzchni podkładu, 

 w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na 
głębokości od 1/3 do ½ grubości podkładu, 

 powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć, i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona, 

 w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany, 
 podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 

zgodną z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-
metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub 
pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości 
pomieszczenia. 

 Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

 5.2. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121). 
 posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego 

prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy, 

 wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj 
płytek, klej stosowany do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego 
pod płytki, szerokość spoin, dylatacji itp., 

 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 oC,  

 w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce 
powinna być wykonana szczelina dylatacyjna;  

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

 powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym 
w projekcie; 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, 
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 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 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, 
 płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej 

powierzchni, 
 po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin 

między płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy 
stosować wkładki dystansowe, 

 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, 
 w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami 

o wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
 w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku 

dwóch odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone 
materiałem podanym w projekcie, 

 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. 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 
 przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i 

gatunku z projektem technicznym i zamówieniem, 
 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 obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Polską Normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 
zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami, 

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

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

 nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 
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 wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo 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. 

 

8. Odbiór robót 

 

Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, 
podczas których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z 
wymogami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczących posadzek są wymagane 
następujące odbiory częściowe: 

 odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana), 
 odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 
 odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z 

innych materiałów pod posadzkę, 
 odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są 

zaprojektowane) 
 odbiór posadzki z płytek. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i 
powinny one obejmować sprawdzenie: 

 kompletności przedłożonej dokumentacji, 
 zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem 

budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), 
 certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
 prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 

odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki 
należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,  

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki 
młotkiem drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
niezwiązania posadzki z podkładem, 
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 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

 sprawdzenie grubości warstwy kleju pod płytką, która nie powinna przekraczać 
grubości określonej przez producenta. 

Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
projekcie i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika 
budowy. 

Odbiór gotowej posadzki następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna być 
odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 posadzki wykonanej zgodnie z zamówieniem i 
uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

 
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 PN-ISO 13006:2001 Płytki 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< 3%. Grupa B I. 
 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B IIa. 
 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-91/B-01823   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru. 
 PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni. 
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 PN-EN 13318:2002  Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. 
Terminologia. 
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STOLARKA DRZWIOWA 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót mających na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 
miejscowości Bejsce polegających na remoncie części pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w Bejscach na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/2. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
techniczną, zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. 

Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami 
technicznymi Producenta. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 

 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

 

2.2. Stosowane materiały 
 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne płycinowe  
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 Drzwi aluminiowe wewnętrzne 
 Okucia 
 akcesoria 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . Roboty prowadzone będą przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" 

 

4.2. Transport  

Stolarka drzwiowa jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te 
wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w 
zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne" Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji harmonogram robot uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 

Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-
10087/96. 

Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1. Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
 sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-M-02139; 
 sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 

zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, 
rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, 
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wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać 
pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach +-1 mm; 

 sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia 
płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać 
+- 0,3 mm; 

 sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna 
zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna 
przekraczać +-1 mm; 

 sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej 
do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy 
dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 
kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180o; 

 sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność 
działania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła; 

 sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 
 sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych 

wejściowych nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 
1 h, przy różnicy ciśnień Δp = 10 Pa; 

 

6.2. Przygotowanie do badań. 

Drzwi przed badaniem należy przechowywać, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 
ok. 20oC i wilgotności względnej 50±10%. Sprawdzenie wymiarów, szerokość i 
wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, na krawędziach równoległych 
do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm. Pomiar powinien 
być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni należy 
przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z 
odległości 1 m. Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo. 

 

7. Obmiar robót 

 

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

 

 
5. Odbiór robót 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do 
wmontowania należy sprawdzić: 

 zgodność wymiarów; 
 jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
 sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć; 
 zaświadczeń o jakości i świadectw; 

 

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

1m2 drzwi wg obmiaru płatny jest na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: 
 zakup drzwi, 
 transport na budowę, 
 składowanie w magazynie na placu budowy, 
 transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego, 
 rozpakowanie i przegląd drzwi, 
 montaż skrzydeł drzwiowych w ościeżnicach, 
 uprzątnięcie miejsca pracy. 

 

10. Przepisy związane 

 
 Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie.”; 
 PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
 PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z 

drewna.” 
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WYKŁADZINA OBIEKTOWA 

 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót mających na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 
miejscowości Bejsce polegających na remoncie części pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w Bejscach na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/2. 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

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

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności w zakresie 
wykonania podłóg i posadzek z tworzyw sztucznych. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2.1.1. Wykładzina z PCV. 

Parametry projektowanej wykładziny PVC w pomieszczeniach: 

 skład: 100% polichlorek winylu 
 zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR 
 waga całkowita: ok. 3800 g/m2 
 grubość całkowita: ok. 2,5 mm 
 napięcie elektrostatyczne: <= 2,0 kv font> 
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 odporność na ścieranie: Grupa T 
 klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Bfl-s1 
 odporność na poślizg: Klasa DS R10 
 wymiary rulonu: 2 m x 18 m (36 mkw.) 
 odporność na mikrorganizmy: TAK 

Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 
dodatniej. 

2.1.2. Klej do wykładzin PCV 

Przeznaczony do klejenia elastycznych wykładzin z polichlorku winylu oraz wykładzin 
włókienniczych do podkładów na spoiwie cementowym oraz podkładów cementowych 
wyrównanych masami wyrównująco - wygładzającymi, wytwarzanymi na bazie 
cementu. 

Właściwości: wysoka wydajność, bardzo dobre własności robocze, możliwość klejenia 
na mokro i po przeschnięciu spoiny klejowej, długi czas schnięcia otwartego, możliwość 
wykonywania korekt podczas klejenia, bardzo wysoka wytrzymałość spoiny klejowej, 
bardzo dobra stabilność lepkości kleju, bardzo dobra odporność na migrację 
plastyfikatora, może być stosowany w systemie ogrzewania podłogowego, długi czas 
magazynowania, nie zawiera rozpuszczalników, odpowiada wymaganiom 
higienicznym. 

Parametry techniczne 

Nazwa Numer normy Deklarowana wartość 

Wytrzymałość na oddzieranie, N/mm PN-EN 1372 > 1,0 

Wytrzymałość na ścinanie, N/mm2 PN-EN 1373 > 0,3 

Zmiana wymiarów, % PN-EN 1903 < 0,2 

Otwarty czas schnięcia, minuta BN-85/6301-10/03 > 60 

Własności robocze BN-85/6301-10/02 dobre 

Magazynowanie: przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamkniętych, 
z oznakowaniem producenta, w pomieszczeniach krytych o temperaturze +5°C do 
+25°C, w odległości co najmniej 1m od urządzeń grzewczych, chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zabrudzeniem, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym. Klej przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

2.1.3. Sznury spawalnicze do wykładzin podłogowych 

 Sznur spawalniczy Ø3 mm* - opak. 250 m; 
 Sznur spawalniczy Ø4 mm - opak. 50**, 125 m; 
 Sznur spawalniczy Ø5 mm* - opak. 75 m; 
 Listwy podłogowe przeznaczone do wykańczania podłogi przy ścianach czy 

słupach nośnych, 
 listwa podłogowa 70 - opakowanie 100 m; 
 listwa podłogowa 125* - opakowanie 50 m; 
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Listwa narolna do zastosowania pod wykładziną w zgięciach na połączeniu posadzki i 
ściany (wykonywanie cokołów lub schodów), oraz pod okładziną ścienną przy 
wykonywaniu narożników wewnętrznych 

2.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie założoną jakością 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

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, 

3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

Wykładziny PCV należy przewozić opakowane zamkniętymi środkami transportu, 
zabezpieczone 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. 

a) załadunek i rozładunek powinien odbywać się odpowiednio dobranym sprzętem 
w sposób uniemożliwiający uszkodzenie opakowania i wyrobu, 

b) przewozić krytymi środkami transportowymi zgodnie z przepisami o ładowaniu 
samochodów ciężarowych i przyczep, w temp. powyżej +5°C, w oryginalnych 
opakowaniach producenta, 

c) przy załadunku i rozładunku nie dopuszcza się rzucania opakowaniami, 
d) podczas transportu ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się, 

zgnieceniem, i innymi uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. 
e) Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w 

temperaturze dodatniej. 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po: 

- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych włącznie oraz prac instalacyjnych 

- wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 

- sprawdzeniu urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej. 

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać 
żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności 
powietrza lub zawilgocenia ścian lub podłoża. 
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Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

- temperatura otoczenia 17 – 25 0C 

- temperatura podłoża 15 – 22 0C 

- względna wilgotność powietrza max 75% 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

a) sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory 
i kolory są zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, 

b) wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. Przed montażem 
pozostawić w pomieszczeniu, w którym będzie układana wykładzina i panują 
warunki opisane wyżej. 

Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

4.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod wykładziny PCV musi być: wytrzymałe i odporne na naciski występujące w 
czasie eksploatacji podłóg, suche (max dopuszczalna wilgotność podkładu 
cementowego mierzonego metodą CM nie może przekraczać 2,5%,, bez rys i spękań 
(wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przystąpieniem do montażu 
wykładzin), gładki (na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość 
powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej), równe oraz poziome (max 
odchylenie od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na 
odcinku 2 m ), czyste i nie pylące (powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń, jak farby, zaprawa, lepik itp.). 

4.3. Wykonanie posadzki z wykładziny PCV 

Do montażu wykładziny można przystąpić jeżeli spełnione są warunki dotyczące 
podłoża i otoczenia. 

Na przygotowanym podłożu wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie 
z opracowanym projektem. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na 
podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża 
za pomocą kleju zalecanego przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących 
instrukcjach technologicznych. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do 
połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty 
fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej. Gdy klej uzyska 
odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 – 15min od jego nałożenia) należy dokładnie docisnąć 
wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem 
dociskowym o ciężarze ok. 50 –70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie 
spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie 
należy użytkować przez co najmniej 48 godziny.  

Ułożenie szczelnych i estetycznych podłóg należy wykonać poprzez łączenie styków 
wykładziny za pomocą sznura spawalniczego oraz wykończenie brzegów przez 
wywinięcie wykładziny na cokół lub listwą przypodłogową. 

Spawanie na gorąco.  
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Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin po przyklejeniu wykładziny. 
Zbyt wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspojenia się 
wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie 
związany klej. 

Styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie 
w powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania 
wykładzin zaleca się sznur o Ø 4 mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy 
ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię.  

Ścinanie sznura wykonywać w dwóch etapach: 

a) wstępne ścinanie spawu wykonać specjalnym nożem z założoną prowadnicą lub 
za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur 
został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można 
wykonać, gdy spaw jest jeszcze ciepły. 

b) właściwe ścinanie spawu wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby 
nie uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to prowadzić dopiero po całkowitym 
wyschnięciu spawu. 

Spawanie na zimno.  

Wykonanie spawania na zimno zaleca się w przypadku montażu drobnych elementów 
lub jeżeli wprowadzanie sznura zaburzyłoby całą kompozycję kolorystyczną 
pomieszczenia. W celu wykonania spawania na zimna należy dokładnie dopasować 
wykładzinę i oczyścić spoinę. Przykleić taśmę (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na 
styku dociętych wykładzin, a następnie naciąć taśmę wzdłuż szczeliny. W nacięcie 
wprowadzić końcówkę tuby tak, aby dotykała podłoża, a następnie ciągnąć powoli 
wyciskając żel. Po całkowitym wyschnięciu żelu ok. 30 min należy zerwać taśmę 
zabezpieczającą. 

Uwagi i zalecenia końcowe.  

W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne 
listwy kompensacyjne. Gdy podłoże usytuowane jest bezpośrednio na gruncie nie 
należy układać wykładziny, jeżeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej. Wykładzinę 
należy chronić przed długim kontaktem z czarną gumą (podkładki pod meble, regały, 
sprzęt sportowy itp.) ponieważ zostawia na niej czarne lub żółte plamy. Nie należy 
przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie, powierzchnię 
zabezpieczać przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem. Nie układać w jednym 
pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych. Chronić 
wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi. W przypadku 
stosowania materiałów takich jak grunty, kleje, listwy montażowe innych producentów 
niż wykładzin należy stosować się do zaleceń producentów tych materiałów.  

W celu uniknięcia problemów zaleca się, aby całość prac powierzać autoryzowanemu 
wykonawcy podłóg z wykładzin PCV. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania 
wszystkich prac montażowych. 

Konserwacja.  

Wykładziny eksploatowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu należy prawidłowo i 
regularnie konserwować. W tym celu należy wykonać: czyszczenie początkowe (po 
ułożeniu powierzchnię wykładziny dokładnie zmyć środkami do czyszczenia wykładziny 
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PCV), pierwszą konserwację (po umyciu i wyschnięciu wykładzinę zakonserwować 
nakładając minimum dwie warstwy odpowiedniego środka do konserwacji), 
konserwację bieżącą (zakonserwowana wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji 
polegającej na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem środka do konserwacji w 
rozcieńczeniu 0,5 – 2,0 %,) 

konserwacja okresowa  

(w miejscach większej eksploatacji np. na ciągach komunikacyjnych warstwa ochronna 
szybciej się ściera niż w innych miejscach). Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną 
powłokę ochronną całkowicie usunąć nanosząc środek zmywający. Następnie całą 
posadzkę dokładnie umyć i ponownie zakonserwować nanosząc minimum dwie 
warstwy jak przy pierwszej konserwacji. 

 

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu 
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone 
materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 

 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

Jednostką obmiarową posadzek z wykładzin jest metr kwadratowy (m2). 

 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się 
za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 
pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie zły, posadzka z wykładziny 
nie powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: wykładzinę poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych 
robót, w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i 
ponownie wykonać. 
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7.1 Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonania posadzki z wykładziny PCV. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

7.2. Odbiór posadzek z wykładzin. 

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin przeprowadzać zgodnie z normą 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 
której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania 
wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego przez ocenę 
wzrokową, prawidłowości ukształtowania powierzchni, połączenia posadzki z podłożem, 
prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, wykończenia posadzki i 
prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów. Odbiór gotowych 
posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: ocenę 
wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem, 

7.3. Badania w czasie odbioru 

Badania posadzki z wykładzin PCV powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: zgodności z 
dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny 
i pomiary), stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, jakości 
zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców, prawidłowości wykonania 
posadzki z wykładziny PCV przez sprawdzenie: przyczepności wykładziny, do podłoża, 
odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i 
poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno 
przekraczać 1 mm na m), prawidłowości przebiegu spoin, nierówności powierzchni 
mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 
2 mm na całej długości łaty) 

 

8. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” . 

Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana 
ilość m2 powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

a) przygotowanie stanowiska roboczego,  
b) oczyszczenie podłoża,  
c) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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d) rozłożenie materiałów wykładzinowych arkuszy lub płytek,  
e) przycięcie materiałów, 
f) smarowanie podłoża klejem,  
g) ułożenie wykładzin i płytek,  
h) umocowanie listew przyściennych 
i) uprzątnięcie stanowiska roboczego,  
j) zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru, 

 

9. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonywania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 

PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości całkowitej 
PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie grubości warstw 
PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowej 
PN-EN 423:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na 
zabrudzenie 
PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na 
zabrudzenie 
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 
heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu). Wymagania 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia 
podłogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania 
PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 
heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiana A1) 
PN-EN 685:2007 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. 
Klasyfikacja 
PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 
PN-EN 685:2002/A1:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 
(Zmiana A1) 
PN-EN 685:2008 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. 
Klasyfikacja 
PN-EN 685:2005 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. 
Klasyfikacja 
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. 
Tom I. Część 4 – Podłogi i posadzki, wydanie ARKAD – 1990r. 
Instrukcje montażu wykładzin z PCV wydana przez producenta. 
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SUFITY PODWIESZANE 

 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót mających na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 
miejscowości Bejsce polegających na remoncie części pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
w Bejscach na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 155/2. 

 

1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie n/w sufitów 
podwieszanych do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych: 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Sufity podwieszane: 

 sufit podwieszany z płyta g-k 
 sufit podwieszany z płyt modułowych 60x60 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane 
kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, 
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 
1997. 
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Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 

2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
 Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 
 Wieszak w 60/100 
 Profile nośne 60/27 
 Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria stalowe  

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
 łączniki wzdłużne, 
 uchwyty bezpośrednie długie, 
 uchwyty bezpośrednie krótkie, 
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
 kołki szybkiego montażu, 
 kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań 
jak dla kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 
perforowana papierowa 
– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych, 
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny 
mineralnej do 10mm – 
do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 
poszczególnych Producentów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być 
stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące: 

Masa szpachlowa 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania 
mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
Sufity podwieszone kasetonowe aluminiowe 
Wykonane z blachy aluminiowej o grubości 0,5, emaliowanej piecowo w procesie „Coil 
Coating”. (np. Armstrong Sahara Board) 
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Wymiar kasetonu 600x600mm. Konstrukcję nośna - profile T24. W celu podniesienia 
właściwości 
dźwiękochłonnych stosuje się perforację oraz wkładki akustyczne 
Wyrób zaliczony do klasy A1 w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny 
Parametry techniczne: 
- waga kasetonu - 1,36 kg/m2 
- waga konstrukcji - 1,00 kg/m2 
Średnie zużycie elementów konstrukcyjnych: 
- profil nośny 3600/3700 mm - 0,23 szt./m2 
- poprzeczka 1200 mm - 1,40 szt./m2 
- poprzeczka 600 mm - 1,40 szt./m2 
- kaseton 600x600 - 2,78 szt./m2 
- wieszak - 1,12 szt./m2 
2.3. Sufity podwieszone rastrowe otworowe 
Wykonane z lakierowanej fabrycznie blachy aluminiowej o grubości 0,50mm. Lakier 
nakładany na 
poddane specjalnej obróbce wstępnej taśmy aluminiowe, metodą dwuwarstwowego 
lakierowania typu 
„Coil Coating”, i wypalany. Wyrób zaliczony do klasy A1 w zakresie reakcji na ogień, 
jako materiał 
niepalny. Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm, rozmiar oczka w świetle: - 50 mm 
 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
 

3.2.    Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 

4.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

4.2.Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony 
w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
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 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 liczbę sztuk w pakiecie, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być 
składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być 
chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na 
krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść 
na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do 
siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami 
widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy,. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

5.3.Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz 
górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania 
rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu 
Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 
 jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na 

sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
 w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 
 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 

zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj 
winien być konstrukcji dwuwarstwowej, 

 rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
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grubość zastosowanych płyt: 
 rozmieszczenia płyt, 
 sztywność płyt, 

funkcję jaką ma spełniać sufit: 
 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 

zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może 
być wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy 
niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych 
elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna 
ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte 
kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku 
do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą 
spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 
Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 
wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o 
belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy 
mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie 
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 
wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu, 
 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle 

do nich dłuższymi krawędziami. 
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Mocowanie płyt dźwiękochłonnych 

Sufit podwieszany z płyt dźwiękochłonnych powinien być instalowany w możliwie 
późnym etapie budowy, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż 
sufitu wymaga gładkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub 
drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze 
względów estetycznych płyty obwodowe powinny mieć min. 300 mm szerokości, a 
przycięte kawałki profili i listew przyściennych przynajmniej 400 mm długości. Jeśli 
przycięte krawędzie wymagają malowania, możliwe jest zastosowanie farby do 
krawędzi płyt. 
Szczegółowa instalacja sufitu z płyt dźwiękochłonnych wg instrukcji montażu oraz 
szkiców montażowych opracowanych przez producenta. 
 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym 
zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z 
włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie 
taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej 
na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej 
nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną 
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za 
pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych 
wykonanie zbrojenia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą 
wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 
Montaż sufitu kasetonowego z krawędzią typu E 
 
Zaleca się przycinanie wszystkich rodzajów płyt mineralnych za pomocą ostrego noża. 
Jeśli do cięcia są używane urządzenia mechaniczne, należy, zgodnie z przepisami BHP 
zapewnić miejscową wentylację, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Powinno się 
unikać niepotrzebnego niszczenia płyt. Jeśli tworzy się nadmierna ilość pyłów, należy 
zastosować odpowiednią ochronę oczu i dróg oddechowych. Podczas obsługi i instalacji 
należy uważać, aby nie zostawiać na płytach odcisków palców. Zaleca się stosowanie 
rękawic dla ochrony płyt i bezpieczeństwa instalatora. 
Sufity podwieszane są elementem wyposażenia wnętrz i wymagane jest zachowanie 
odpowiednich warunków podczas ich instalacji. Oferowany asortyment zapewnia 
możliwość wyboru spośród wyrobów o różnych właściwościach. Prima i inne sufity o 
odporności na wilgotność względną wynoszącą 95%RH posiadają gwarancję jakości, 
gdy są montowane i pozostają zawieszone w warunkach wilgotności względnej do 95%. 
Ten podwyższony standard sufitów zapewnia większą elastyczność w wyborze 
kolejności robót budowlanych i większy margines bezpieczeństwa, gdyby warunki 
podczas lub po instalacji zmieniły się. Sufity winny być składowane w miejscu instalacji 
przez 24h przed montażem. Mogą być instalowane w temperaturze od 11oC do 35oC. 
Utrzymanie temperatury w powyższych granicach jest bardzo ważne. Konsekwencją 
znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotności względnej, który może 
niekorzystnie wpłynąć na stan płyt sufitowych zamontowanych. W niskich 
temperaturach, szczególnie poniżej 11oC niewielki spadek temperatury powoduje 
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nieproporcjonalnie duży wzrost poziomu wilgotności względnej (RH%); tym wyższy im 
bliżej 0oC. Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być osiągnięta 
tylko, jeżeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i 
ogrzewany w czasie miesięcy zimowych. W celu schłodzenia budynku nadmiernie 
nagrzanego wskutek nasłonecznienia, należy zastosować zwiększoną wentylację. 
Nadmierną wilgotność należy obniżyć przy pomocy regulowanej wentylacji lub 
mechanicznych odwilżaczy. Nie zaleca się bezpośredniego spalania gazów ziemnych, 
takich jak butan i propan, ponieważ z każdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 
2,2 litra wody. Lepiej jest stosować suche źródła ciepła, takie jak elektryczność lub 
ogrzewanie pośrednie gorącym powietrzem oraz odwilżacze w celu obniżenia poziomu 
wilgotności, której źródłem jest sam budynek. Nowe budynki na ogół nie 
zawierają zapasu ciepła, więc w czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich wnętrzu 
może gwałtownie spaść i spowodować skroplenie pary wodnej. Należy rozważyć 
montaż sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie włączone. Jeżeli będzie to 
niemożliwe, wyjściem z sytuacji może być wykonanie w oddzielnych terminach prac 
związanych z instalacją rusztu i zawieszeniem płyt. 
Takie rozwiązanie może być jednak bardziej kosztowne i związane z ryzykiem 
uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy montażowe w czasie owej przerwy 
 
Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego aluminiowego oraz sufitu 
rastrowego otworowego – zgodnie z zaleceniami i instrukcją montażu Producenta 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 

6.2.Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  
 
8.3.Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
 
8.4.Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej 
o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy 
łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 
0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od płaszczyzny i 
krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się płaszczyzn 

od kąta w dokumentacji  
pionowego 

 
poziomego 

Nie większa niż 2mm i w liczbie 
nie większej niż 2szt na całej 
długości łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i ogółem nie 
więcej niż 3mm w pomieszczeniach 

do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm i ogółem 
nie większej niż 3mm na całej 

powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2mm na 
długości łaty kontrolnej 2m 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego 
obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 

Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych, odpornych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
 
 

 

 

 

 


