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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S – 00. 00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:
        REMONT KORYTARZA PARTERU , KLATKI SCHODOWEJ 
               I SALI  GIMNASTYCZNEJ  SZKOŁY
                PODSTAWOWEJ W OSTROWACH
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią cześć Dokumentów Przetargowych i należy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
S 01.00.00 Roboty rozbiórkowe 
S 02.00.00 Roboty murowe 
S 03.00.00 Roboty tynkarskie 
S 04.00.00 Roboty malarskie 
S 05.00.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
S 06.00.00 Kładzenie wykładzin elastycznych
S 07.00.00 Sufity podwieszane
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę
w języku polskim.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz dziennik budowy Dziennik Budowy , Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót.
1.4.2. Zabezpieczenie miejsca prac
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prac w okresie trwania 
ich realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające w tym: poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz



wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie 
trwania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska w miejscu prowadzonych prac oraz będzie unikać uszkodzeń 
własności społecznej i uciążliwości dla osób, wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 
możliwość powstania pożaru.
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzonych prac.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe utyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte, pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,
1.5. Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona 
do nadzoru nad realizacja Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z 
ponumerowanymi stronami , służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 



dokonywanych Robót w formie wyliczeń ,szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem robót remontowych.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do realizacji  Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość oraz były dostępne do 
kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Prowadzenia robót w miejscach uzgodnionych z inspektora nadzoru lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 
zostałyby użyte niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 



przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami, określonymi w ST i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 
powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami, dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarcza inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacji przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umową .
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
ze ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważną kwestie. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe zatrzymania z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badan 
materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor 



nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
inspektor nadzoru ustali - jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają 
ważną legalizacje i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań .Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan 
materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami
technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać dokumenty, które określają 
w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru.
Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie 
ślepym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 
Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 



Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według pisemnej instrukcji inspektora nadzoru .
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana 
do celu miesięcznego rozliczenia na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Ilości Robót i materiałów należy określać zgodnie z zasadami określonymi w 
KNR.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagaj 
badan atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
Robót, a tak że w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulęgających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulęgną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulęgających 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, jednak nie później niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie inspektora nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie  w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i 
uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badan i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z ST . W toku odbioru Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
wstępnego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST, z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Wszelkie ustalenia dotyczące płatności za wykonane roboty budowlane zawiera 
projekt umowy. Zamawiający dopuszcza fakturowanie wykonanych Robót w 
kilku częściach – faktury przejściowe i faktura końcowa.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
- przedmiar robót,
- umowa na roboty budowlane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 01.00.00
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych dla zadania        REMONT KORYTARZA PARTERU , 
KLATKI SCHODOWEJ I SALI  GIMNASTYCZNEJ  SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W OSTROWACH
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji zadania.
1.3. Zakres robót objętych ST
- Rozebranie posadzek z płytek typu  „Terakota”
- Demontaż drzwi.
- Demontaż drabinek
- Skucie tynków wewnętrznych.
- Wywiezienie materiałów z rozbiórek.
2. MATERIAŁY I ELEMENTY DODATKOWE
2.1 Materiały
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek i nadające się do ponownego 
wbudowania należy przekazać Inwestorowi, a miejsce ich składowania i sposób 
zabezpieczenia uzgodnić z inspektorem nadzoru.
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
3.1 Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu ;
- elektronarzędzi do robót rozbiórkowych,
- pojemników do gromadzenia materiałów pochodzących z rozbiórki,
- samochodów do przewozu materiałów z rozbiórek.
3.2 Transport.
Transport materiałów pochodzących z rozbiórek powinien odbywać się 
środkami transportu przeznaczonymi do tego celu.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umowa.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.
3.3 Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z 
zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów 
bezpieczeństwa pracy. Szczególnie ostrożnie należy prowadzić rozbiórkę 
elementów budynku przeznaczonych do odbudowy, zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki. Gruz i elementy pochodzące 
z rozbiórki powinny być niezwłocznie usuwane na miejsca składowania. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe musza być wykonywane w taki sposób, aby
zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego 
wbudowania.
3.4 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne 
niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem 
do Dziennika Budowy.
Kontrola jakości robót powinna  obejmować:
- kontrole elementów z rozbiórki przeznaczonych do ponownego wbudowania
- kontrole stanu technicznego elementów nie przeznaczonych do rozbiórki
   mogących ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia prac rozbiórkowych
- kontrole wykonania robót rozbiórkowych zgodnie ze ST 
3.5 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji.
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie 
wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor 
nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem 
nadzoru.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 02.00.00
ROBOTY MUROWE
  1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych dla zadania    REMONT KORYTARZA PARTERU , KLATKI 
SCHODOWEJ  I SALI  GIMNASTYCZNEJ  SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W OSTROWACH 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji zadania.
1.3. Zakres robót objętych ST
- Zamurowanie otworów w ścianach.
2. MATERIAŁY I ELEMENTY DODATKOWE
2.1 Materiały
- Cegła ceramiczna pełna.
- Zaprawa  cementowo - wapienna.
2.2. Składowanie materiałów
Ogólne zasady składowania materiałów podano w części pn. Wymagania 
Ogólne niniejszej specyfikacji.
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych elementów.
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MUROWYCH
3.1 Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu ;
- elektronarzędzi do robót murowych,
- samochodów do przewozu materiałów budowlanych.
3.2 Transport.
Transport materiałów – materiały przeznaczone do wbudowania mogą być 
przewożone dowolnymi smrodkami transportu w pozycji poziomej lub 
pionowej, zabezpieczającej je przed uszkodzeniami lub zniszczeniami. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej lub pionowej 
przed przesuwaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewożonych 
materiałów wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Załadunek i wyładunek wyrobów przewozowych luzem powinien 
odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.
3.3 Wykonanie robót
3.3.1 Roboty murowe
Obrobienie otworu drzwiowego , wnęki w ścianie, narożniki  i nadproża 
drzwiowe należy wykonywać z zachowaniem prawidłowego wiązania cegieł i 



grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności co do odsadzki i 
wielkości otworu.
3.4 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne 
niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy wykonania uzupełnienia ścian, przemurowania otworu i 
osadzenia nadproży powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
- kontrole  wykonania robót murowych zgodnie z przedmiotowymi normami i
   przepisami
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty 
oraz być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega na 
wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do 
Dziennika Budowy.
3.5. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji.
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru .Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje inspektor nadzoru, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w
terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiory robót zanikających i 
ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. 
W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z norma i ST przedstawiając je do ponownego odbioru.
3.6 Przepisy związane
- Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i wyrobów.
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.03.00.00
ROBOTY TYNKARSKIE 
1 WSTĘP

.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkowych dla zadania        REMONT KORYTARZA PARTERU , KLATKI 
SCHODOWEJ  I SALI  GIMNASTYCZNEJ  SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W OSTROWACH 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji zadania.
1.3. Zakres robót objętych ST
- Wykonanie tynków wewnętrznych kat III.
- Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych.
- Układanie listew ochronnych.
2. MATERIAŁY
2.1 Materiały
2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, oraz 
wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Materiały:
- cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach,
- piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,
- woda zarobowa  powinna spełniać wymagania podane w normie na wodę do  
  celów budowlanych.
  Sprzęt:
- ręczne i drobne mechaniczne narzędzia
  Warunki wykonania robót:
- podłoże z cegły powinno mieć nie zapełnione zaprawą spoiny na głębokość
10-15 mm, powinno być oczyszczone z kurzu i plam,
- tynk powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut należy zatrzeć na
  gładko(kat. III).
  Odbiór robót – należy sprawdzić:
- odbiór podłoża przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  
  tynkarskich
- ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty
  dwuścienne powinny być zgodne z ST,



2.1.2. Materiały do tynków gipsowych
2.1.2 Materiały
2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, oraz 
wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest utycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł.
2.2. Składowanie materiałów
Materiały powinny być ułożone na podkładach drewnianych.
Wykonawca jest zobowiązany do układania materiałów według poszczególnych 
grup i wielkości w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych stosów.
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych elementów.
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
3.1 Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
3.2 Transport.
Można stosować dowolne środki transportu.
Wykonawca biedzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach wewnętrznych.
3.3 Wykonanie robót
3.3.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni_ +5°C 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”.
3.3.2. Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotką usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy
 zwilżyć wodą. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-70/B-10100 

3.3.3. Gładzie gipsowe.

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. Wykonanie 
gładzi należy rozpocząć najpierw na suficie, zaczynając od okna i ciągnąc pacę 
w kierunku pomieszczenia. Na ścianach wykonujemy gładź, zaczynając 
określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana 
minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 3 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. 
3.4 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne 
niniejszej specyfikacji. Poszczególne etapy wykonania robót powinny być 
odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Fakt ten należy 
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
3.5 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie 
wykonania zakresu robót przewidzianego w ST)
dokonuje inspektor nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w
terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.
3.6 Przepisy związane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.04.00.00
ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich dla zadania        REMONT KORYTARZA PARTERU , KLATKI 
SCHODOWEJ  I SALI  GIMNASTYCZNEJ  SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W OSTROWACH 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
-  Gruntowanie podłoży.
- Malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian.
- Malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów.
- Malowanie farbami olejnymi tynków ścian
- Malowanie farbami olejnymi przegród stalowych w szatni
- Malowanie lakierem skrzydeł drzwiowych

2. MATERIAŁY
Farba emulsyjna do malowania ścian wewnętrznych:
- Wodorozcieńczalna , o słabym zapachu
- Odporna  na warunki atmosferyczne
- Odporna  na szorowanie wg DIN 53 778
- Hydrofobowa wg DIN4108
- Odporna na działanie zasad, nie zmywająca się.
Farba emulsyjna do malowania ścian wewnętrznych
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALARSKICH
3.1. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
3.2. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
3.3. Warunki wykonania Robót
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót izolacyjnych i tynkowych,
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
– usunięciu usterek na tynkach.
1. Przygotowanie podłoża



a) Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawa cementowo - wapienną.
b) Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone 
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej.
2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 
rozcieńczona maksymalnie w ilości 10% wody.
3. Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
3.4. Kontrola jakości Robót
1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
powinna
obejmować:
– sprawdzenie wygładu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż 
po 3 s.
2. Roboty malarskie.
a) Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania:
– dla farb olejnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
b) Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C 
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
c) Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,



Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
3.5 Obmiar Robót
Jednostka obmiarowa:
roboty malarskie – [m2]
3.6. Odbiór Robót
1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa 
cementowo-wapienna do robót tynkowych lub
odpowiednia szpachlówka. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
2. Odbiór robót malarskich
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem slajdów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na 
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękka , wełniana lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka 
lub szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.
Roboty podlegają odbiorowi.
3.7. Przepisy związane
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i wyrobów.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.05.00.00
ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI BUDOWLANEJ
1. WSTĘP I ZAŁOŻENIA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z renowacja stolarki drzwiowej dla zadania REMONT 
KORYTARZA PARTERU , KLATKI SCHODOWEJ I SALI 
GIMNASTYCZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROWACH 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany stolarki drzwiowej.
W zakres tych robót wchodzi wymiany stolarki drzwiowej:
- demontaż stolarki drzwiowej,
- malowanie drzwi.
2. MATERIAŁY
1. Drzwi wewnętrzne.
2. Lakier podkładowy.
3. Lakier wierzchniego krycia.
Wbudować należy zabudowy i obudowy kompletnie wykończone wraz z 
okuciami, uszczelkami i powłokami malarskimi.
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
3.1. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
3.2. Transport
Zabezpieczone przed uszkodzeniem pojemniki przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
3.3. Warunki wykonania Robót
1. Do malowania drzwi przystąpić po usunięciu starych powłok malarskich i 
uzupełnieniu ubytków.
2. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów 
pedzia, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać
substancji szkodliwych dla zdrowia.
3.4. Kontrola jakości Robót



1. Wymagana jakość produktów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
2. Nie dopuszcza sie do użycia wyrobów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.
3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót (cieplnych, wilgotnościowych).
3.5. Odbiór Robót
1. Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacja 
projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych wyrobów z 
wystawionymi atestami wytwórcy.
2. Wyniki odbiorów wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.
3. Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie działania elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
3.6. Przepisy związane
- Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych wyrobów



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
S.06.00.00 Kładzenie wykładzin elastycznych
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru warstw podłoży, izolacji i z tworzyw sztucznych 
typu TARKET przy realizacji remontu  REMONT KORYTARZA 
PARTERU, KLATKI SCHODOWEJ I SALI  GIMNASTYCZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROWACH
 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoża i posadzek w obiekcie 
objętym przetargiem.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów
● wykładzina TERKET gr 2 mm:
Jest to wykładzina elastyczna, produkowana w rolkach, barwiona w masie 
wykonana z PVC jednorodna- charakteryzująca się bardzo dobrą odpornością na 
ścieranie, rozrywanie i inne uszkodzenia mechaniczne; warstwę użytkową 
stanowi cała grubość wykładziny, więc mało widoczne są ślady jej zużycia; brak 
warstwy podkładowej sprawia, że tworzą twardą posadzkę, wzór 
nieukierunkowany z efektem chipsowym,
Dane techniczne: Monolit, Typ wykładziny  : jednowarstwowa wykładzina 
podłogowa z winylu
Grubość 2 mm
Warstwa użytkowa  2 mm 
Ciężar całkowity
Ścieralność / EN 660/ </= 0,15 mm Grupa P
Pozostałość odkształcenia /EN 433 /</= 0,10 mm
Dostarczana w postaci rolki 25mb x 2m
a) Materiały pomocnicze:
Środki przygotowujące podłoże i klejące do wykładziny tarket wg zaleceń 
producenta;
Sznur spawalniczy do spawania posadzek w kolorze wykładziny
b) Pakowanie:



Na opakowaniu powinna być nazwa producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze wyrobów łatwo 
tłukących się oraz musza zawierać napis ”Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB + podać numer”.Wykładzina tarket pakowana 
w rulonach, z oryginalnymi oznakowaniami producenta.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Cięcie wykładziny 
sprzętem nie powodującym wyszczerbienia i spękania, krawędzie cięte winny 
być równe.
4. TRANSPORT
Pozostałe materiały zabezpieczone przed uszkodzeniem mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.
Wykładzinę przewozić w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami 
transportu. Opakowania układać ściśle obok siebie na miękkim podłożu 
wyłożonym materiałem wyściółkowym w celu uniknięcia uszkodzenia materiału
Składowanie:
Wykładzinę składać w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych 
opakowaniach, wysokość
składowania do 1,8m.
5. WYKONANIE ROBÓT
W posadzce montować listwy aluminiowe dylatacyjne wtopione w posadzkę.
W otworach drzwiowych zamontować progi listwy dylatacyjne wtopione w 
posadzkę .W obrębie posadzek obecnie wykonywanych nie może być progów.
W miejscach styku dwóch odrębnych posadzek stosować listwy posadzkowe 
wtopione w posadzki (a nie nakładane na posadzki).
Wykładzinę TARKET układać na idealnie gładkiej i czystej powierzchni. W 
narożach podłóg wbudować listwę łukową w celu wyeliminowania kątowego 
zagięcia wykładziny. Wykładzinę wywinąć na ścianę na wysokość 10 cm 
tworząc cokolik
5.1 Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanymi. Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3 % - dla podłoża 
cementowego, 1,5 % - dla podłoża anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla 
podłoża z płyt wiórowych. Wilgotność podłoża powinna być zbadana 
bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV. Do wygładzania 
powierzchni podłoża wykazującego usterki należy stosować masy wyrównujące 
zapewniające należytą przyczepność do podłoża, krótki czas wysychania i 
twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych 
podłoża. Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-3 mm. Do 
przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. Przed 



przystąpieniem do układania wykładzin PCV podłoże powinno być dokładnie 
oczyszczone i odkurzone. Podkład anhydrytowy oraz gipsowy należy 24 godz. 
przed przyklejeniem wykładziny zagruntować odpowiednim środkiem 
gruntującym. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje 
ślady pyłu. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny 
charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być 
niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych. 
Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości 
ok.10 cm. W celu uzyskana najlepszego rezultatu należy sfazować przy pomocy 
szpachli wodoodpornej skok pomiędzy cokolikiem a ścianą, tak aby otrzymać 
płynne przejście. W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed 
wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę można kłaść dopiero, gdy 
rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie 
dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie 
mniejszej niż 0,5m od najbliższego otworu.
5.2 Przygotowanie materiału i wykonanie robót
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV powinny być dobierane materiały 
(wykładziny, kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające 
normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane 
przez producenta określonej wykładziny. Powinny one zapewniać trwałe 
połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać 
szkodliwie na podłoże i wykładzinę. Do spawania wykładzin PCV należy 
stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym 
do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica 
sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm. Temperatura powietrza w
pomieszczeniach,w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 
18st C i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed 
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania 
kleju. Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i
kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co 
najmniej 24 godz. Przed układaniem. Przed instalacją należy wybrać rolki 
wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować etykiety fabryczne 
wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. W miarę możliwości rolki 
należy przewijać przed instalacją. Należy je przechowywać w pozycji pionowej.
Ewentualne wady towaru należy zgłaszać u dystrybutora. Zgłoszenie powinno 
zawierać kody barw i numer rolki, które są umieszczone na etykiecie rolki.
Wykładzina PCV powinna być na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinięta z 
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno 
ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 
Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują 
deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny



być przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe. Przed wbudowaniem 
wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°
C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości 
należy rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął 
temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych 
arkuszy. Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez 
producenta określonej wykładziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje 
dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny być nanoszone na podkład
równomierną warstwą, przy użyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe 
kontaktowe (typu kleju Pronikol) należy nanosić na podłoże i spód wykładziny 
za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe połączenie 
przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie 
na podłoże i wykładzinę. Wykładziny PCV powinny być przyklejone do
podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z 
podłożem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie 
przyklejonych w postaci fałd , pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp. 
Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie 
usunąć. Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna
szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z 
wykładziny PCV powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności 
badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku 
nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/
1mm i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Aby uniknąć 
ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą 
arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak,by po zamontowaniu 
wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z
lewymi. W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie 
oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych 
styki między arkuszami wykładzin PCV powinny być spawane. Spawanie spoin 
jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PCV 
antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywać
ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, 
sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. Do spawania 
wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w 
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej; średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.
Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle 
według projektu, który powinien uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej 
oraz wykładziny PCV, a także szczególne zalecenia. Do przyklejania taśm sieci 
uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej należy stosować specjalne 
kleje przewodzące. Spoiny między arkuszami wykładzin powinny być spawane.
Uwagi ogólne



Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych i 
stosować się do wskazań ich producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć 
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomocą końcówki do 
spawania termicznego. W celu usunięcia zgrzewu należy stosować
specjalny „nóż księżycowy”.
Ściana pod cokolik winna być zagruntowana jak podłoże – niedopuszczalne jest 
układanie cokolika z wykładziny na malowanych lub gipsowanych 
powierzchniach.
5.3 Posadzki - podłoża warstwy wyrównawcze
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie prace mające na celu 
wykonanie posadzki wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem warstw izo-
lacyjnych – rozbiórkę zniszczonych posadzek, wykonaniem nowych posadzek, 
zagruntowaniem ich -szlifowaniem, ułożeniem posadzek i cokolików z płytek 
gress - terakota, ułożeniem posadzek z wykładzin
tekstylnych rulonowych, wykładzin rulonowych tarkett, posadzki z deszczułek, 
posadzki drewnianej mozaikowej wraz z cokolikami do każdego rodzaju po-
sadzki. Lakierowaniem, zmyciem, pastowaniem - uporządkowaniem pomiesz-
czeń po robotach posadzkowych.
5.4 Podkłady uzupełniające pod posadzki z masy samopoziomującej.
Grubość warstwy do 4 mm po uprzednim przeszlifowaniu wyschniętego podło-
ża, następnie zagruntowanie 1 x pod warstwę klejącą posadzki. Podłoże należy 
zdylatować dzieląc na pola nie większe od 36 m2 w przeciwnym wypadku wy-
stąpią szczeliny skurczowe czyli nie regularne spękania, a nawet odwarstwienia, 
odklejenia od podłoża istniejącego (starego).
Szczeliny nie powinny być większe i wynosić 1/3 do /4 grubości podłoża. Podło-
że powinno mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę poziomą tak aby 
2 metrowa łata nie powinna wskazywać większych prześwitów niż 2 mm.
5.5 Posadzki gresowe.
Posadzki z płytek gresowych powinny posiadać V klasę odporności na ścieranie. 
Kolor płytek oraz wzór układania należy uzgodnić z inwestorem. Należy prze-
strzegać robót posadzkowych  jak w opisie i przedmiarze w kosztorysie inwe-
storskim.
Przy układaniu płytek należy je przeglądnąć, aby nie było różnych
odcieni po ułożeniu posadzki - kierować się symbolami lub numerami na opako-
waniach. Ułożenie płytek z różnymi odcieniami wykonawca wymieni na własny 
koszt bez żądania zapłaty.
Płytki należy układać na kleju przeznaczonym do tego rodzaju robót, zewnętrz-
ne klej mrozo i wodoodporny jaki i spoina, natomiast wewnątrz klej i spoina do 
robót wewnętrznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Kontrola jakości robót polega na:



1. Sprawdzeniu własności fizykochemicznych materiałów przed wykonaniem 
podłoży i posadzek
dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane.
2. Sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną: porównanie gotowego 
elementu (podkłady, izolacje, wylewka, posadzka) z projektem w trakcie 
wykonywania i przy odbiorze sposób badania:
oględziny zewnętrzne i pomiary, przez stwierdzenie wzajemnej zgodności 
konstrukcji i projektu.
3. Sprawdzeniu prawidłowości wykonania powierzchni: ocena wyglądu 
zewnętrznego, pomiar udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
4. Sprawdzeniu związania posadzki z podłożem: sposób badania: oględziny 
zewnętrzne
5. Sprawdzeniu wykończenia posadzki: sposób badania: wzrokowo
7. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w punkcie 6, przy czym odbiór 
przeprowadza się
dla elementów:
7.1. Odbiór stanu podłoża
Odbiór będzie polegał na opukaniu, wizualnych oględzinach, sprawdzeniu 
jakości podłoża
7.2. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej
Odbiór będzie polegał na wizualnych oględzinach i sprawdzeniu przylegania 
warstw izolacyjnych do podbudowy oraz istniejących izolacji murów.
7.3. Odbiór izolacji cieplnej
Odbiór będzie polegał na wizualnych oględzinach i sprawdzeniu przylegania 
płyt styropianowych do elementów budynku i do płyt sąsiednich;
7.2. Odbiór posadzki
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości i estetyki wykonania przez 
ocenę wzrokową.
Podstawą do odbioru robót będą stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaświadczenie o jakości materiału
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
- protokół odbioru materiałów i wyrobów
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.
Materiały. Właściwości i wymagania.
Instrukcja układania wykładzin podłogowych typu TARKET
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S.07.00.00 SUFIT PODWIESZONY MODUŁOWY.

1.1 Rodzaj robót:
Montaż sufitów podwieszonych.
1.2 Używane materiały i wykonywane czynności:
używane materiały:
Sufit modułowy 60x60 Armstrong Sahara Microlook na ruszcie systemowym 
stalowym
wykonywane czynności:
- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia
- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych
- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania
- zamocowanie profili przyściennych
- zawieszenie rusztu sufitu
- wypełnienie sufitu płytami wypełnienia
- osadzenie opraw oświetleniowych
- usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń
1.3 Zasady wykonywania robót
1.3.1 Montaż płyt Armstrong,
Pomieszczenie może być wyłożone płytami sufitu podwieszonego dopiero 
wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace 
tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać 
swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed 
montażem sufitu podwieszanego.
Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być 
niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy.
Podczas budowy oraz przy późniejszym użytkowaniu względna wilgotność 
powietrza nie powinna przekraczać 70%. Niedopuszczalna jest zmiana 
wilgotności podczas montażu płyt mineralnych.
W przypadku wątpliwości wilgotność powietrza należy zmierzyć na budowie za 
pomocą higrometru.
Jeżeli spodziewane są wyższe wartości wilgotności należy zastosować płyty lub 
wymiary specjalne.
Układ sufitu zwyczajowego projektuje się w ten sposób, aby płyty przycinane na 
obrzeżach były równej wielkości i nie mniejsze niż połowa pełnej płyty. Płyty 
winny być przycięte na miarę. Jeżeli do cięcia używane są urządzenia 
mechaniczne, należy zgodnie z przepisami BHP, zapewnić miejscową 
wentylację (odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Jeżeli zapylenie 
przekroczy 5 mg/m3 lub 2 włókna/ml (średnio w ciągu 8 godzin), pracownicy 
winni używać masek chroniących drogi oddechowe.



Zaleca się, aby oprawy oświetleniowe i kratki wentylacyjne zostały 
podwieszone niezależnie, aby uniknąć przeciążenia sufitu podwieszonego, co 
mogłoby spowodować nadmierne ugięcie lub skręcenie profili, czy uszkodzenie 
płyt. Jednakże dopuszcza się także oparcie takich elementów na wierzchołkach 
profili głównych i poprzecznych o pełnej wysokości, pod warunkiem 
dostosowania się do zaleceń producenta płyt. W żadnym przypadku nie wolno 
obciążać punktowo profili poprzecznych lekkich lub o niepełnej wysokości. 
Tylko bardzo lekkie elementy, mogą się opierać na stopce profili. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z przedstawicielem 
producenta. Na 1,5 m2 płaszczyzny sufitu przypadać musi przynajmniej 1 
wieszak. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy 
dodatkowo podwiesić. Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko 
części posiadające dopuszczenie do stosowania wbudownictwie.
Zakotwiczenie do łat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne.
Należy zwrócić uwagę na to aby płyty krańcowe przymocowane były 
szczególnie starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach 
narażonych na ciśnienie lub ssanie wiatru. Do mocowania wieszaków 
sufitowych do stropów stalowych i betonowych stosować kołki wkręcane z
tuleją metalową. Do mocowania wieszaków do stropów blaszanych 
trapezowych stosować śruby do blachy lub nity. Rozstaw wieszaków oraz profili 
nośnych w zależności od rodzaju sufitu zgodna z zaleceniami producenta
sufitu.
1.3.2 Magazynowanie.
Magazynowanie i transport na miejsce instalacji są na ogół w gestii wykonawcy 
robót budowlanych. Powinien on być poinformowany o wymogu składowania w 
miejscu równym, suchym, czystym i bezpiecznym.
1.4 Metody i zakres kontroli
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
- stan i wygląd sufitów pod względem równości, pionowości i spoziomowania
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami
1.5 Przepisy związane i obowiązujące:
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg;
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. 
Część 2: Sufity
PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych
Instrukcja montażu sufitów Armstrong.
Instrukcja montażu sufitów Heraklith.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . 
Arkady 1990.



Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”
1.6 Inne wymagania
Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji 
producenta.
Płyty sufitowe układać fabrycznych kartonach w pomieszczeniach suchych na 
poziomym podłożu. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność 
podłoża. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w 
opakowaniach fabrycznych.


	3.3.3. Gładzie gipsowe.

