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I. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót będących przedmiotem zamówienia: 
Wydzielenie drzwiami o odporności ogniowej EI 30 klatki schodowej K2 w Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Malborskiej 18 w Kwidzynie, działka 371/11 i 363 obręb 05 
 
1.2 Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są warunki określone w SWZ oraz 
wymagania i warunki techniczne określone przepisami, które regulują: 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186). 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r. 
poz. 1422) 
● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010, nr 109,poz.719) 
● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr62 poz 
627)  
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 48 z 
2003r. poz. 401) 
● Polskie Normy i Normy Branżowe 
● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
 
Dokumentację odniesienia stanowią projekty budowlane opracowane przez:  
-  ARS Pracownia Projektów Jan Tamulewicz 
 Ul. Modrzewiowa 8/48 
 85-631 Bydgoszcz 
 
1.3 Zakres robót objętych SST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (SST). W skład robót wchodzą: 
Wymagania ogólne 
oraz roboty 
• SST 01 roboty rozbiórkowe, 
• SST 02 stolarka i ślusarka, 
• SST 03 tynki wewnętrzne i gładzie, 
• SST 04 powłoki malarskie, 
• SST 05 roboty z prefabrykatów gipsowych, sufity podwieszone 
 
1.4 Charakterystyka obiektu: 

Zespół składający się z budynku głównego oraz budynku administracyjno-żywieniowego, 
połączonych parterowym łącznikiem . Budynek główny 3- kondygnacyjny, częściowo 
podpiwniczony, z wielospadkowym dachem krytym blachodachówką. Budynek 



administracyjno-żywieniowy 2-kondygnacyjny, z poddaszem mieszkalnym, 
podpiwniczony przekryty dachem dwuspadkowym . Istniejące 3 klatki schodowe. Klatka 
oznaczona na planie sytuacyjnym jako K2 niewydzielona z korytarza. 
 Budynek  wzniesiony w 1-dekadzie XX w. w technologii  tradycyjnej. Pierwotnie  
zaprojektowany i użytkowany jako szpital. 
W latach 80-tych XX w. rozbudowa części głównej (szyb dźwigu osobowego ,dobudówka 
południowego  szczytu) , a w 2000r dobudowano do budynku administracyjnego część 
żywieniową. 
W 2010r  budynek główny powiększono od strony północnej o ewakuacyjną klatkę 
schodową , przebudowano dach , ocieplono ściany zewnętrzne. Inwestycja 
przeprowadzono na podstawie decyzji pozwolenia na roboty budowlane z dn.12.11.2007r  
nr 767/07. Projekt opracowany i uzgodniony na podstawie ekspertyzy zatwierdzonej 
postanowieniem  Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku.  
Inwestycja  nie została  w całości zrealizowana -  nie wydzielono z korytarzy klatki 
schodowej K2 drzwiami o odporności pożarowej EI30. 
Obiekt wyposażony w instalacje : wod-kan, c.o., c.w.uż , elektroenergetyczną,  
teletechniczną, system wykrywania i powiadamiania pożarowego, przywoławczą, 
odgromową oraz  wentylację nawiewno-wywiewną do usuwania dymu z klatek 
schodowych. 
Dane liczbowe  
   Powierzchnia działki   - 1,005ha. 
  Powierzchnia użytkowa budynku  -  2965,70m2 

  Kubatura       -  9488m3 
 
Przedsięwzięcie ma na celu wydzielenie korytarzy klatki schodowej K2 drzwiami 
dymoszczelnymi o odporności ogniowej EI30, z wymianą części okładzin sufitów 
podwieszonych na płyty GKF o odporności ogniowej EI60, celem spełnienia warunków 
postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku z dnia 2 lipca 
2007r. Sygnatura WZ-5595/68-4/2007. 

1.5 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.6 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia. 

1.7 Określenia podstawowe  
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy 
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy 
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację (zawierająca również rysunki), 
będącą załącznikiem do SWZ 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu wydającego zgodnie z obowiązującymi przepisami / 
Zamawiającego / urzędowy dokument (zeszyt), z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 



przebiegu robót budowlanych, wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem. Wykonawcą i projektantem. 
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
według prawa kraju (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji 
projektowej.  
Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inwestora / Inżyniera Kontraktu. 
Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inwestora Nadzoru. 
Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjna lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego lub 
całkowita jego modernizacja. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie, jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną, jako podwykonawcę, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na 
Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robót Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 



budowlanego, na przykład budynek, budowla, droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 
rowerowy itp. 
Odpowiednio (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub osunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Jezdnia- część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
 l.8 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową. Przed ostatecznym odbiorem robót 
wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia robót i przygotuje obiekt do 
przekazania. 
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedstawia plan 
BIOZ. 
Planowane są roboty o powszechnie znanych standardach, jakość robót wykonywanych, 
szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być zgodne z normami. 
W trakcie wykonywania robót nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów, ani 
długotrwałego ich przechowywania, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ich stan. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
zakresem projektowanych robót budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału 
oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną, w dalszej części specyfikacji 
rozumiane jako szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo 
wszelkich czynności podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji 
zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inwestora. 
 
1.8.1. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu 
budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy) wraz z zaświadczeniem o wpisie do rejestru Izby Inżynierów Budownictwa oraz o 
opłaceniu wymaganych składek, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. 
poz. 42, z później. zmian.). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 
komplet SST. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.  



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na 
własny koszt.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, oraz zawarcia 
odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej 
technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji 
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie 
obciążają Zamawiającego. 
Koszt ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.8 .4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych, 
2 zachowaniem środków ostrożności i zabezpieczeń przed: 
a) zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, 



b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

1.8.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. 
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. 
 
l .8.6. 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 użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
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 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 
 
l .8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.8.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie. 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 



personelu prowadzącego roboty objęte umową.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu budowy materiałów z 
rozbiórek i demontażu, oraz wywożenia ich na najbliższe składowisko komunalne. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagane utrzymanie budowy i terenu, to 
na polecenie Inwestora powinien przystąpić do wykonania tych prac nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.8.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inwestora. Inwestor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie  odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inwestora. 

1.8.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

1.8.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia. 



 
2. Materiały 

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną 
ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi 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. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inwestora. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 



obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałem 

Jeśli dokumentacja projektowa, lub  SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i było dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu 
pierwotnego. 
Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych pomieszczeniach i ciągach 
komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne ilości do realizacji 
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących 
spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między 
kondygnacyjnych. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku 
braku wcześniejszych ustaleń. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać potrzebne 
uprawnienia do jego obsługi. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy a 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód powstałych w skutek 
nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 
4. Transport 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestorowi, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz 
poleceniami Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 

Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W 
przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 



Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań 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 dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor 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. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

(l) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy). 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności; 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 



- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęci lub zajęciem stanowiska. 
 
(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy. 
b) protokoły odbioru robót. 
c) protokoły z narad i ustaleń. 
d) korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Odbiór robót 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

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 Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 



jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

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

7.4. Odbiór ostateczny robót 
(1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 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. 

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

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

1. dokumentację pro jektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne) 

3. recepty i ustalenia technologiczne 
4. dzienniki budowy (oryginały) i książki obmiarów, jeśli kontrakt przewidywał ich 

prowadzenie 



5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
9. oświadczenia oraz zaświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbiór ostateczny robót". 

8. Podstawa płatności 

8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji obmiarowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Podatek VAT należy doliczyć do ceny netto ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, w 
wysokości określonej obowiązującymi przepisami. 

 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
 
 
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w zakresie wydzielenia drzwiami o odporności 
ogniowej EI30 klatki schodowej K2 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej 18 w 
Kwidzynie. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zmówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria opis 
45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
 4510000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 
  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
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. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi normami PN i przepisami Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących 
w skład istniejącego obiektu budowlanego 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia jest obowiązany 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
- rozszalenie stolarki drzwiowej i okiennej 
- demontaż stolarki drzwiowej drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych wskazanych w 
PT do wymiany 
- demontaż wskazanych w PT odcinków istniejących sufitów rastrowych z wełny mineralnej 
łącznie z konstrukcją nośną 
- wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko z ich utylizacją 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem nadzoru sposób wykonania robót, 
zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy 
po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi 
bezpieczeństwo konstrukcji budynku oraz osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed 
rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych elementach nie znajdują się czynne 



instalacje. Gruz z pomieszczeń usuwać do kontenera dostarczonego przez wykonawcę prac  i 
ustawionego przed budynkiem w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Gruz i odpady z 
budowy wywieźć na najbliższe wysypisko komunalne wraz z uiszczeniem należnych opłat za 
utylizację .  
 
2.0. Materiały 
Inspektor nadzoru przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wskaże elementy podlegające 
rozbiórce do odzysku i do ponownego wykorzystania i wbudowania. 
Materiały nie występują, ewentualne materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego 
wykonania robót rozbiórkowych. 
 
3.0. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. Do wykonania robót może 
być wykorzystywany sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy 
spełnieniu określonych warunków. 
 
4.0. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST-00„Wymagania ogólne” pkt.4. 
Załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. Odpady rozbiórkowe będą wywożone w miarę postępowania prac 
rozbiórkowych. Odpady porozbiórkowe będą ładowane do kontenerów znajdujących się na 
terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożone na 
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Materiał 
z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i na samej budowie. 
 
5.0. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie 
uporządkowany. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca jest zobowiązany doa zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 



rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,  
zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody okolicznej społeczności oraz innych osób. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren wydzielić, ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną. i 
wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 
odpadów 
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 
maski, ochronniki słuchu itp.. 
- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania 
- przygotować zaplecze socjalno-bytowe 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Wszystkie bezużyteczne elementy i materiały powinny być pocięte na 
mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inżyniera. Elementy z rozbiórki niewykorzystywane powtórnie Wykonawca wywiezie 
poza teren budowy na własny koszt. 
 
6.0. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem 
budowlanym,  oraz ustaleniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
7.0. Obmiar robót 
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość 
robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt., kpl, 1m3] 
- dla robót demontażowych stolarki – [m2, szt.] 
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki – [1 t ; 1 m3] 
 
8.0. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz uporządkowania terenu prac rozbiórkowych. 
 
9.0. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem po 
odbiorze robót. Cena jednostkowa robót związanych z rozbiórką budynków obejmuje: 



• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 
• wykonanie rozbiórki 
• przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 
• załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do 
późniejszego wykorzystania 
• załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki 
• zabezpieczenie terenu robót 
• uporządkowania terenu budowy i stanowisk roboczych 
 
10.0. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
11.0. Dokumentacja odniesienia 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)                  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz 953)                    
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. poz. 401) 

 
 

SST-02 STOLARKA I ŚLUSARKA 
 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wydzielenia drzwiami o odporności ogniowej EI30 
klatki schodowej K2 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej 18 w Kwidzynie. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zmówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria opis 
93000000-8   Różne usługi 
 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane 
  93950000-2 Usługi ślusarskie 
95400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 95420000-7  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 

 
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 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo podane w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi PN i przepisami Prawa 
budowlanego. 
drzwi – konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 



działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji s…łużąca do przeniesienia sił. 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i 
rozciąganych usztywniających konstrukcję. 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez 
łączników. 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza. 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 
stosunku do jego długości. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące stolarki aluminiowej p-poż opisane w załączonym opisie 
zgodne z PT „Wydzielenia drzwiami o odporności ogniowej EI30 klatki schodowej K2 w 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej 18 w Kwidzynie”. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ślusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających 
wymaganiom norm i aprobat technicznych. 
 
1.5. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu nowej stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach. 
Projekt zakłada: 
- obsadzenie ościeżnic drzwiowych aluminiowych jednoskrzydłowych w górnej części 
przeszklonych  z naświetlem górnym wys. 73 cm i płyciną dolną pełną dwupłytową 
aluminiową wys. 85 cm z wypełnieniem wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem,  
o wym. drzwi w świetle ościeżnicy136x273 cm dla drzwi p-poż EI-30s dymoszczelnych, z 
wykonaniem uszczelnień styków zaprawą cementową (lub wykonanie obsadzenia i 
uszczelnienia wg zaleceń dostawcy stolarki)  oraz wykonaniem tynków ościeży. Stolarka 
lakierowana proszkowo w kolorze RAL – zgodnym z kolorystyką istniejącej stolarki. 
Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych wg zał. Rysunku PT. Drzwi wyposażone w zamek 
bębenkowy z kpl. 3 kluczy, pochwyt łukowy dwustronny. Drzwi z elektrotrzymaczem dla 
drzwi p-poż zgodnym z normą EN54-4, CNBPO zintegrowanym z istniejącym systemem 
detekcji i sygnalizacji pożaru (SDiSP) – zgodnie z odrębnym PT.  
- obsadzenie ościeżnic drzwiowych aluminiowych dwuskrzydłowych  z naświetlem górnym o 
zróżnicowanej wysokości 76-103 cm i stałą ścianką boczną o szer. dostosowanej do 
parametrów drzwi, płycina dolna pełna dwupłytowa aluminiowa wys. 85 cm z wypełnieniem 
wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem,  o zróżnicowanych wym. stolarki w 
świetle ościeżnicy 248x333 cm (D1/1) 248x333 (D1/2) 244x315 (D2/1) 244x302 (D3/1) z 
zawieszeniem skrzydeł czynnych o szer. min. 90,00 cm (rozwierne pod kątem ≥ 90o) i ~60,00 
cm (skrzydło bierne) dla drzwi p-poż EI-30s dymoszczelnych, z wykonaniem uszczelnień 
styków zaprawą cementową (lub wykonanie obsadzenia i uszczelnienia wg zaleceń dostawcy 
stolarki)  oraz wykonaniem tynków ościeży. Przegroda uzupełniona o ścianki boczne 
wypełniające przestrzeń ścianek wygradzających oraz górnej części przeszkleń. Stolarka 
lakierowana proszkowo w kolorze RAL – zgodnym z kolorystyką istniejącej stolarki. 
Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych wg zał. Rysunku PT. Drzwi wyposażone w zamek 



bębenkowy z kpl. 3 kluczy, pochwyt łukowy dwustronny. Drzwi z elektrotrzymaczem dla 
drzwi p-poż zgodnym z normą EN54-4, CNBPO zintegrowanym z istniejącym systemem 
detekcji i sygnalizacji pożaru (SDiSP) – zgodnie z odrębnym PT.  
- obsadzenie ościeżnic drzwiowych aluminiowych jednoskrzydłowych w górnej części 
przeszklonych i płyciną dolną pełną dwupłytową aluminiową wys. 85 cm z wypełnieniem 
wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem, o zróżnicowanych wym. drzwi w świetle 
ościeżnicy106-118x217-220 cm dla drzwi p-poż EI-30s dymoszczelnych, z wykonaniem 
uszczelnień styków zaprawą cementową (lub wykonanie obsadzenia i uszczelnienia wg 
zaleceń dostawcy stolarki)  oraz wykonaniem tynków ościeży. Stolarka lakierowana 
proszkowo w kolorze RAL – zgodnym z kolorystyką istniejącej stolarki. Kierunek otwierania 
skrzydeł drzwiowych wg zał. Rysunku PT. Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy z kpl. 3 
kluczy, pochwyt łukowy dwustronny. Drzwi z elektrotrzymaczem dla drzwi p-poż zgodnym z 
normą EN54-4, CNBPO zintegrowanym z istniejącym systemem detekcji i sygnalizacji 
pożaru (SDiSP) – zgodnie z odrębnym PT.  

2.0. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„wymagania ogólne” pkt. 2.0 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
z aprobata techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych 
z natury wykończone w sposób ostateczny, wyposażone w uchwyty montażowe. 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Wymiary, typ, ilość oraz wyposażenie poszczególnych elementów zgodne z zestawieniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej PT. 

 - Konstrukcja stolarki drzwiowej p-poż EI-30s wykonana z profili aluminiowych 
połączonych ze sobą przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, 
tworzących profil trzykomorowy. Komory profili wypełnione wkładami silikatowo-
cementowymi oraz specjalnymi przekładkami celem uzyskania niezbędnej izolacji termicznej 
podczas pożaru. Drzwi w górnej części przeszklone  z jedną przewiązką poziomą. W 
drzwiach założone wymagane uszczelki pęczniejące pod wpływem temperatury, 
zapobiegające przedostawaniu się dymu (S) i ognia przez przegrodę - (E - szczelność 
ogniowa), oraz gwarantujące izolacyjność termiczną ( I ) nie dopuszczające w przypadku 
pożaru do przekroczenia średniego przyrostu temperatur powyżej 140°C po drugiej stronie 
przegrody. Szyby drzwi  składające się z kilku warstw szkła przedzielonych żelem 
absorbującym energię cieplną. Stolarka odpowiadające trzeciej klasie wymagań 
wytrzymałościowych wg PN-EN 1192:2001, tj. warunkom eksploatacji ciężkiej i bardzo 
ciężkiej. Skrzydła czynne wyposażone w zamek bębenkowy i samozamykacz z regulowaną 
siłą docisku. Stolarka odporna na uderzenia ciałem twardym i ciężkim przeznaczona do 
stosowana w sferach, gdzie może wystąpić ryzyko wypadków i niewłaściwego użytkowania. 
Stolarka aluminiowa w kolorze RAL w kolorze zgodnym z kolorystyką istniejącej stolarki 
drzwiowej, z jedną przewiązką poziomą, skrzydła czynne z zamkiem z wkładką patentową i 
kpl. 3 kluczy oraz dwustronnym pochwytem łukowym dedykowanym dla drzwi p-poż w 
kolorze RAL jak stolarka , zamek z szyldem oraz samozamykacz z regulowaną siłą docisku , 
skrzydła bierne z blokadami otwarcia – zasuwami dolną i górną wpuszczane w gniazda. 
Skrzydła drzwiowe wyposażone w minimum 3 zawiasy lub ilość wymaganą dla zapewnienia 



ich stabilności zależną od ciężaru skrzydeł. 
Ościeżnice drzwi p-poż mocowane na kotwy systemowe, szczeliny montażowe wypełniane 
uszczelniaczem silikonowym, pianką lub zaprawą ogniochronną, w sposób przywołany przez 
dostawcę stolarki p-poż.  
Drzwi przeciwpożarowe spełniające wymagania norm europejskich EN, przewidziane dla 
klas odporności ogniowej, potwierdzone Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
Pomiaru stolarki dokonać z natury przed ich wykonaniem i obsadzeniem. 
 
3.0. Sprzęt 
Do wykonania montażu ślusarki może być używany dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
Sprzęt przykładowy do montażu stolarki: 

 wiertarka 
 wiertła do metalu, drewna, betonu 
 młotek gumowy 
 miara 
 poziomnica 
 śrubokręt 
 kliny drewniane 

 
4.0. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST-00„Wymagania ogólne” pkt.4. 
4.2. Transport materiałów 
Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających 
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 
4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 
Stolarkę aluminiową przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający ją 
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone 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: 
 -  nazwę i adres producenta 
 -  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał 
 - datę produkcji i nr partii 
 - wymiary 
 - liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu 
 - numer aprobaty technicznej 
 - nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa 
 - znak budowy 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 
Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i 
zniszczeniem powłok. 



Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 
zaprawy, kwasy, farby itp. 
 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „wymagania ogólne” pkt. 
5.0 
Zalecenia ogólne: 
- Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją   
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
- Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek 
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
- Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w 
ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 
- Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. 
- Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 
przygotowanych otworów. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność 
wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży 
należy je naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Wykonawca po uzyskaniu 
zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne 
wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie 
zgodnie z harmonogramem. 
Dostarczone przez Wykonawcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej wymiary, 
sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i 
zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy 
uzgodnić z Projektantem i Zamawiającym. Dobór statyczny profili i grubości szyb spoczywa 
na wykonawcy przeszkleń. 
5.3. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję, jej 
wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez 
architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno 
wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem. 
Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą 
systemowych elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod 
zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. 
Nadzór nad montażem konstrukcji. 



- Montaż powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub 
przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela i 
zgodnie z jego zaleceniami. 
- Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją 
zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem 
siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, 
przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postępowania i zachowaniu, 
określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy wykonywać pod nadzorem 
inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu. 
- Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych elementów 
Dobór profili 
- Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. Spośród profili 
izolowanych cieplnie są dopuszczone tylko i wyłącznie profile złożone i dzielone termicznie, 
których elementy składowe stanowiące jednokomorowe profile aluminiowe – zewnętrzny i 
wewnętrzny - są połączone na stałe za pomocą elementu izolującego. 
- Profile złożone muszą pewnie przenosić obciążenia wiatrem. Równie niezawodne muszą 
być przenoszone siły ścinające poprzeczne powstające pod działaniem tych obciążeń 
pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując doboru profili należy 
jednocześnie uwzględnić wartości momentów bezwładności (lx) podane przez producenta 
profili. 
- Nie tylko pojedyncze profile, lecz również kompletna konstrukcja musi spełnić wymagania 
izolacji cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody należy wręby profili i 
przedsionków tak ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na 
zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile 
złożone) znajduje się w strefie wrębu i przedsionka, to musi ono być – bez dodatkowego 
uszczelnienia – wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie wrębów w 
przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła. 
- Podane przez producenta dla systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciężar 
skrzydeł muszą być przestrzegane. 
Złącza profili 
- Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać konturom 
wewnętrznym profilu – połączenia w narożach muszą być dokładnie spasowane. W 
przypadku skosów należy zwracać uwagę na dokładne, bezbłędne klejenie powierzchni cięcia 
profili. Także w przypadku łączników styków jest konieczne uniemożliwienie wnikania wody 
do konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wkładek) uszczelniających i trwale elastycznych 
mas uszczelniających. 
- Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać w pełni 
zachowana także w strefach naroży i styków. 
Uszczelki skrzydeł 
- Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący 
wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. 
Uszczelki muszą być wymienialne. 
- Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno – uchylonych, w 
oknach uchylnych jest obowiązkowe. 
Odprowadzanie wody z konstrukcji 
- Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd profili 
muszą zostać odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek 



odwadniających (dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory 
odwadniające należy osłonić kapturami. 
Okucia 
- W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla 
danego systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w katalogu. 
- Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z 
wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od wewnątrz). 
Wymiary (obmiary) główne 
- Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie. 
- Jeżeli Inwestor wymaga dostarczenia w ściśle określony, terminie przygotowanej do 
montażu konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych obmiarów na budowie, to 
wtedy należy uzgodnić wymiary z Zamawiającym przy uwzględnieniu tolerancji 
budowlanych. 
Montaż elementów 
- W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
- Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

1. na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

2. maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
3. dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
4. na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
- Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

- W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 
podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 
zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. 
Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
- Połączenia elementów aluminiowych z przylegającymi elementami budowli za pomocą 
kotw należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budowli i 
elementów budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na aluminiowe elementy 
konstrukcji. 
- Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszą leżeć w jednej płaszczyźnie. Poziome 
płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań naniesionych przez 
zleceniodawcę na każdym piętrze budowli. 
- Wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz należy wkalkulować w ceny 
jednostkowe części konstrukcyjnych. Jeżeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to 
Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie dostarczyć szyny kotwowe dla wyszczególnionych 
połączeń z budowlą i zamocować je do konstrukcji. 
- Elementy mocujące złącz – jak wkręty i sworznie – muszą być wykonane ze stali 
nierdzewnej. Stosowane elementy łączące (złączane) wykonane ze stali zwykłej muszą zostać 
ocynkowane. 



- Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. 
Oznacza to konieczność uwzględnienia zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i 
przed wilgocią oraz ruchu spoin. 
Uszczelnianie połączeń z bryłą budowli 
- Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane EPDM. Jakość 
(cechy), wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi odpowiadać przewidywanemu 
celowi ich zastosowania. 
- Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami. 
Uszczelnione połączenia z budowlą należy utrwalić przez zastosowanie trwale plastycznych 
mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w zakresie panującej 
temperatury tak szczelni przylegać do powierzchni uszczelnionych elementów konstrukcji i 
budowli, że przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie 
może nastąpić jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogą 
stykać się z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiędzy konstrukcją i bryłą 
budowli za pomocą mas trwale plastycznych należy postępować ściśle według wytycznych 
producentów mas. Przy uszczelnianiu połączeń pomiędzy oknami oraz elementami fasad 
budowli za pomocą folii uszczelniających należy postępować ściśle według wytycznych 
producentów. 
- Jeżeli uszczelnienie takie wykonuje się przez przyklejanie folii, to należy przedtem usunąć 
ewentualne zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni klejonych. Należy przy tym 
przestrzegać wytycznych producentów folii. 
- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżnicą, a materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 
Montaż drzwi 
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta drzwi. System składa się z profili 
aluminiowych, oryginalnych złączy i uszczelki. Szyby mocuje się za pomocą listwy 
przyszybowej. Szczelność zapewnia uszczelka przylgowa. Montaż wykonać ściśle wg 
instrukcji producenta. 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i 
poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Zamocowane ścianki i drzwi, należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent ślusarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą 
pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. 
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią 
PCW. 
Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. 
W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia 



elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz 
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci 
lub związki fluoru. 
Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny 
przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną 
przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie 
stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas 
montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy przeprowadzić jej regulację. 
Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć 
oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 
Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe 
powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na 
zwichrowanie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
- zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 
Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały posiadają wymagane 
atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy 
PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien 
i drzwi. 
6.2. Kontrola jakości wyrobów 
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 



- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
- wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność 
z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla szt/m² – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów stolarki i 
elementów ślusarskich podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie Zamawiającemu. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność ze specyfikacją techniczna 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość montażu 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
- pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez 
producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- jakość dostarczonej ślusarki i stolarki 
- poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB. 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 



8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: zgodnie z ustaleniami 
umowy po wykonaniu pełnego zakresu robót opisanych w niniejszej szczegółowej 
specyfikacji (SST) i ich końcowym odbiorze. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie ustalonego w umowie sposobu rozliczenia za określony 
zakres robót z uwzględnieniem zapisów podanych w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
9.1. .Sposób płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Płaci się za ustaloną ilość w [szt] lub [m2] stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż i osadzenie elementu, 
- montaż drzwi aluminiowych elewacyjnych, 
- montaż ślusarki aluminiowej drzwiowej wewnętrznej, 
- montaż stolarki okiennej 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń 
- 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-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badani 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 
Metoda badań 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło 
sodowowapniowokrzemianowe 



Część 1: Definicje i opis. 
PN-EN 12150-2:2006 Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło 
sodowo-wapniowokrzemianowe 
– Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą. 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 
odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 12046-1:2005 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 1: Okna 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 14608:2005(U) Okna. Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła 
PN-EN 14609:2005 Okna. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja. 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych 
przez wielokrotne wichrowanie 
PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 
uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 
zamykania - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi 
rozwieranych i wahadłowych - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1527:2000 Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych - 
Wymagania i metody badań 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 
PN-EN 12527:2002 Kółka i zespoły jezdne - Metody badań i aparatura badawcz 
 

 
SST-03 TYNKI WEWNĘTRZNE I GŁADZIE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z robotami tynkarskimi oraz 
szpachlowaniem ścian i wykonywaniem gładzi dla wydzielenia drzwiami o odporności 
ogniowej EI30 klatki schodowej K2 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej 18 w 
Kwidzynie. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zmówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45410000-4  Tynkowanie 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy 



przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do 
pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 
obutych składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, 
używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 
- tynki cementowo-wapienne 
- tynki gipsowe, 
- gładzie gipsowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Stosowane materiały 
-środki gruntujące 
-środki do czyszczenia podłoża 
-gotowa zaprawa tynkarska 
-woda 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw”. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 



Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501. 
Tynki i gładź gipsowa 
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, 
wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją 
powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. 
Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia. 
Dane techniczne: 
- Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) 
- Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 
- Uziarnienie: do 1,2 mm 
- Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 
- Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 
- Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 
- Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 
- Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 
- Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: : ok 5 . 
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Typowy sprzęt: 
- mieszarka do zapraw, 
- mieszadło koszyczkowe, 
- wiadro, 
- paca ze stali nierdzewnej, 
- paca plastikowa. 
- agregat tynkarski, 
- betoniarka wolnospadowa, 
- drabiny, rusztowania 



 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 
5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +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”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 
producenta. 
Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i 
trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod 
tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 



Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 
Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w 
tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 
większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 
wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność 
tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, 
przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać 
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem 
do tynkowania. 
Podłoże z betonów komórkowych 
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice 
występujące w modułach sprężystości materiału podłoża i wyprawy oraz konieczność 
likwidacji dużych uszkodzeń, zwłaszcza ubytków naroży bloków z betonu komórkowego. 
Wypełnienia ubytków narożników, dziur i nierówności podłoża należy wykonać co najmniej 
3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich, stosując materiał używany później do 
tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy większych uszkodzeń kawałkami 
gazobetonu. W takim przypadku należy miejscom uszkodzonym nadać kształt prawidłowego 
wielościanu, wpasować w nie odpowiednio przycięte kawałki betonu komórkowego i otoczyć 
je rzadką zaprawą cementową. 
Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z 
grudek zaprawy i tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów 
ceramicznych zalecane jest wydrapanie spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie 
podłoże należy oczyścić szczotkami na sucho z kurzu i z pyłu. 
W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego 
powinno być przed rozpoczęciem prac tynkarskich zwilżone wodą z zachowaniem 
ostrożności w ten sposób, aby woda nie wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla 
tynków gipsowych należy stosować specjalne środki gruntujące wyrównujące chłonność 
podłoża. Nie należy tynkować silnie zawilgoconych murów z betonu komórkowego. 
Podłoże gipsowe lub gipso-betonowe 
Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia 
podłoża powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm 
i oczyszczona z kurzu na sucho miękką szczotką oraz lekko zwilżona. Wszystkie części 
metalowe przylegające do tworzywa gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim 
środkiem antykorozyjnym. 
Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym 
wilgotności masowej. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to 



nie jest konieczne w przypadku wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych. 
Podłoża z istniejącego tynku 
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest 
dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i 
naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić 
i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami 
nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i 
zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 
5.4. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy 
oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 
tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juz wiadome, jaką 
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki 
(lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. 
5.5. Tynki z gotowych mieszanek 
Przyczepność tynku zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy 
zawsze dostosować rodzaj zaprawy oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą 
powodować odpadanie tynków gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 
technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Na podłoże betonowe można nakładać tynk nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. 
Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i 
spowodować odspojenie tynku do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 
redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 
żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 
wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci 
tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku 
gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą 
środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz 
odporność na środowisko alkaiczne. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy 
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych 
należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione 
zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki 
styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza 
mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w 
jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek 
określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną 



techniką malarską. 
Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją 
odpowiednio często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 
nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności 
przekraczającej 4%. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie 
odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania 
odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu 
dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. 
Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość 
zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa 
tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób 
gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie 
przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 
instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym 
działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i 
grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 
powierzchnię. 
Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a 
następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne 
cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego 
powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa 
zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i 
wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich 
narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega 
zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt 
wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję 
do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu 
pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub 
wykonać podkład gruntujący. 
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a 
powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 
pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał 
do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne 
nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem 
ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i 
delikatnie przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą 
warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 
utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 



wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo 
uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego 
powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie 
odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym 
samym prowadzi do jego uszkodzenia. 
 
5.6. Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te 
są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa 
gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 
gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 
kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące 
typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki 
którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 
wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. 
Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą 
oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 
pomieszczeń. 
Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą 
być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
5.7. Wykonanie gładzi gipsowych 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę 



na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu 
ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w 
głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności 
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez 
producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować 
emulsją. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 
5 specyfikacji technicznej. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy. 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 
Badania kontrolne tynków zwykłych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo 
powierzchnie krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne 
odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii 
IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w 



dokumentacji. 
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają 
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny 
być udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 
Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w 
celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i 
dokumentacji projektowej. 
Badanie przyczepności tynku do podłoża 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą 
pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie 
należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony 
(dźwięk głuchy). 
W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku 
do podłoża wg PN-71/B-04500. 
Badania grubości tynków zwykłych 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 
sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za 
przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku 
dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby 
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i 
o tym samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są 
następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśń itp., 
-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do 
podłoża. 
Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w 
których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na 
skutek obecności nie zgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków 
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są 
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 
wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla 
tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 
1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od 
linii prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do 
krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić 
powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. 
Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a 



powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1mm. 
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi 
przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo 
za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą 
i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w 
odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-
IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na 
wysokości całego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych 
wewnętrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-
70/B10100. 
Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 
wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne 
powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych 
na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w 
zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi 
kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, 
tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 
W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w 
tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz 
przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 6. 
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2]. 
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i 
powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 



8.3. Wymagania przy odbiorze 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości 
kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża 
wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 
skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego 
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy 
zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie 
pomniejszona. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
9.1. .Sposób płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 
Umowy. 
9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- wartość robót pomocniczych i towarzyszących 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 



10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów. 
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
 
 

SST-04 ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie 
narażonych na agresję chemiczną. ST nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zmówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria opis 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
  45442100-8 Roboty malarskie 

 
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 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem powłok malarskich. 
Zakres robót: 
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą lateksową odporną na wielokrotne zmywanie 
i szorowanie (wg. PN-EN13300 ; klasa ISO 11998) przeznaczoną do pomieszczeń służby 
zdrowia i szkolnictwa (wymagany atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach 
służby zdrowia i szkolnictwa)  
- malowanie elementów instalacji farbami ftalowymi i olejnymi 
W ramach robót malarskich przewidziano wykonanie dwukrotnego malowania farbą 
lateksową i ftalową, w tym: 



- Przygotowanie powierzchni 
- Gruntowanie 
- Malowanie dwukrotne 
Malowanie powierzchni wykonać farbami lateksowymi w kolorach jasnych pastelowych 
kremowych z zachowaniem czynności i warstw zależnych od rodzaju farby (gruntowanie, 
oczyszczanie powierzchni itp.) Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-00, i oznaczają: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
na której będzie wykonywana powłoka malarska, 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i estetycznych powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment –substancja barwna bądź barwiąca, nadaje kolor farbom i emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 
Farba i emalia na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczona do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina 
spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju 
kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w 
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z przedmiarem, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie 
świadectwa i atesty zgodnie z zapisami „Wymagania ogólne" ST-00 w punkcie 2. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji i 
Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidują możliwość wariantowego 
wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w 
okresie ustalonym przez Inspektora. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 



przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowana normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej albo  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Przechowywanie i składowanie materiałów winno odbywać się zgodnie z zapisami ST-00 w 
punkcie 2.4 
Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych 
przez opadami atmosferycznymi. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający 
dostęp do poszczególnych jego asortymentów 
2.3. Rodzaje materiałów. 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 
- farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C- 81901:2002 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998 
Farby na spoiwach 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozpuszczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
- mineralno organicznych jedno lub kilka składnikowych do rozcieńczania woda, 
- które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C- 81802:2002 
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Do malowania powierzchni zewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002 
- farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C- 81901:2002 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998 
Farby na spoiwach 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 



- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 
wodą, 
- farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczane wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych 
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej 
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
Materiały pomocnicze: 
- rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią 
wykonania poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w. ST-
00 w punkcie 3. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 
kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 3 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport 
materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami opakowań lub utratą stateczności. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 
użyć takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy 
- samochód dostawczy 
Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów 
w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. 
Do przewozu farb w innych opakowaniach wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i mrozem. 
 
5. Wykonanie Robót 



5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich. 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów 
można wykonywać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych oraz armatury oświetleniowej 
wykonaniu podłoży pod wykładziny dywanowej, ułożeniu podłóg drewnianych tzw. białych, 
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki lecz przed oszkleniem okien itp. jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, należy je 
lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania. 
Podłoża tynkowe powinny pad względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób: 
- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce 
równało się z powierzchnią tynku przy malowaniu tynków gipsowych i gipsowo wapiennych 
farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane zgodnie 
z zaleceniami producenta farb, 
- powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy oczyścić od 
zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku. 
- nowe tynki należy zagruntować, powierzchnia powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
(np. kurzu, rdzy. tłuszczy, wykwitów solnych 
- elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłustych 
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane 
5.4. Wykonywanie robót malarskich 
 Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 
prześwitów, plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką 
tkaniną. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów 
pędzla i odprysków. 
Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o 
różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków 
myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 
Wszystkie sufity, ściany – malowanie co najmniej dwukrotne farbą lateksową. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie 
spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w 



pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
Farby emulsyjne należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 C. 
Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie 
spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w 
pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót podano w ST-00 pkt.5. Sprawdzenie jakości robót polega na 
sprawdzeniu kompletności wykonanych robót. 
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, 
gładzi, płyt gipsowo-kartonowych nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia 
prawidłowości przygotowania podłoży 
Badania w czasie odbioru robót 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
- sprawdzenie połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie 
- przyczepności farby do podłoża 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni 
 
7. Obmiar robót 
Wymagania dla robót podano w ST-00 pkt.5. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza elementów w stanie surowym. Długość ściany 
oblicza się w rozwinięciu. 
Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu. Nie potrąca się otworów i miejsc 
nie malowanych o powierzchni do 1 m². 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST–00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
8.2 Odbiór robót. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać odebrane. W takim 



przypadku należy przyjąć rozwiązanie: malowanie poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
Odbiór malowania 
Roboty można uznać za odebrane, jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik 
pozytywny. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót 
uznać za nie odpowiadające wymaganiom. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem 
zawierać ocenę wyników badań oraz wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 
usunięcia, 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych w umowie 
Wykonawcy 
 
10. Przepisy związane 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit BN-34/6117-05 Farby emulsyjne 
do wymalowań wewnętrznych 
- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
- BN-64/6115-12 Emalie olejne 

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy systemów zapewnienia  
jakości. 

 
 

SST-05 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 

SUFITY PODWIESZONE 
1.0. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
prefabrykatów gipsowych dla zadania: -„Wydzielenie drzwiami o odporności ogniowej EI30 
klatki schodowej K2 w Domu Pomocy Społecznej przy ul Malborskiej 18 w Kwidzynie." 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zmówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
   45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
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.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych 



oraz są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji  
a mianowicie: 
- roboty budowlane - przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo - 
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? 
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona 
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sufitów podwieszonych z płyt GKF 2x12,5 mm i 2x15,0 mm. Dla uzyskania 
wymaganej odporności ogniowej dla przegród budowlanych EI60. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych z płyt gipsowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 
i badania przy odbiorze". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w Specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie 
PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tablica 1 

Lp. 
 

Wymagania GKB zwykła 
 

GKF 
ognioodporna 

 

GKBI 
wodoodporna 

 

GKFI 
wodo-i 

ognioodporna 
 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

Powierzchnia 
 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu 
do rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 
odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje 
[mm] 

 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 
szerokość 1200 (+0;-5,0) 
długość [2000-3000](+0;-6) 
prostopadłość różnica w długości przekątnych ^5 

4. Masa 1 m 
płyty o 

grubości [kg] 
 

9,5 ≤ 9,5 - - - 
12,5 ≤ 12,5 11,0-13,0 ≤ 12,5 11,0-13,0 
15,0 ≤ 15,0 13,5-16,0 ≤ 15,0 13,5-15,0 

>18,0 ≤ 18,0 16,0-19,0 - - 
5. Wilgotność [%] ≤ 10,0 
6. Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.] 
- ≥ 20 - ≥ 20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤ 10 ≤ 10 
8. Oznakowanie napis na nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość ; PN .....................; 



  tylnej 
stronie 
płyty 

data produkcji 

Kolor 
kartonu 

szary jasny 
 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

barwa 
napisu 

niebieska 
 

czerwona 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

 
Tabela 

 
Grubość 

nominalna 
płyty gipsowej 

[mm] 

Odległość 
podpór l 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

Prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

Równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

Prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

Równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

 
      Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są: 
- Profile sufitowe Umm 50,75mm  
- Taśma uszczelniająca, wkręty 
- Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów  
- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF. Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm odporna 
na ogień z dużą twardością powierzchniową 
- Płyty GKF ogniochronne gipsowe z dodatkiem włókien szklanych gr.15mm +elementy 
systemowe -łączniki 
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną  
z PN-EN 13964. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3.0.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.0.Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi.  
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



 
5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST-.00 
„Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
-Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu 
i odpadów. 
- Sufity podwieszane z płyt gipsowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści sie w granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.3.Montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych 
5.3.1.Zasady ogólne 
Przy montażu sufitów płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 
5.3.2Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 
o paru podstawowych zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały sie na tych elementach, 
-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały sie na tych elementach, 
- ponieważ rzadko sie zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły sie odcięte kawałki 
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach 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, przesuwając 
ją o jeden rozstaw miedzy nośnymi elementami rusztu. 
5.3.3Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcje 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, musza posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 



5.3.4Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje sie płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 
mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje sie płyty 
o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Płyty gipsowokartonowe 
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. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje sie: 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
- do profili stalowych blachowkrętami. 
 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420 
podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 
podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

 
6.0. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST- 00 „Wymagania 
ogólne" pkt 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach 
i aprobatach. 
6.2.1Badanie materiałów 
- Płyty gipsowo- kartonowe 
Częstotliwość oraz zakres badan dla płyt gipsowo- kartonowych powinna być zgodna z PNB- 
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniona: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodność z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów 
podwieszanych z dokumentacja projektowa i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu 
prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania 
te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz robót 
„zanikających”. 
W przypadku sufitów podwieszanych szczególna uwagę należy zwrócić na prawidłowość 
montażu i rozmieszczenie rusztów stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one 
być mocowane wg wytycznych projektów branżowych lub wytycznych systemowych, tak 



aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych , 
a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta 
systemu); 
- jakości (wyglądu) powierzchni sufitów, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem sufitów 
podwieszanych powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt sufitowych; 
ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami 
projektu technicznego; 
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacja techniczna, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni 
Sufity z płyty gipsowo- kartonowych 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny poziome. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej 
o dł. ok. 2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  
 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii 

prostej 

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

przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego 
 

poziomego 
 

nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 
2 na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 mb 

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

Do 3,5 mm wysokości 
oraz nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach powyżej 
3,5 mwysokości 

nie większe niż 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 
3 mm na całej powierzchni 

Ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 

 
 

 
 

7.0. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji ST- 00 
„Wymagania ogólne" pkt 8. 



7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych elementem ulegającym zakryciu są podłoża 
(stropy) oraz ruszty. Ich odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z 
montażem płyt. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3 i 6.4 niniejszego 
opracowania. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża i ruszty za 
wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do montażu płyt sufitowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże i ruszty nie powinny być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
7.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodnośści z dokumentacja projektową. 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja 
powykonawcza), 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty 
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności), 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać sie z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Roboty związane z montażem sufitów podwieszanych powinny być odebrane jeśli wszystkie 
wyniki badan i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeśli chociażby jeden wynik badan był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W 
takim przypadku należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy 
sufitów i przedstawić je ponownie do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 



- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badan, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca. 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza sie po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów 
podwieszanych po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitów z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.7.3. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych sufitach. 
 
8.0. podstawa płatności  
Podstawa rozliczenia  
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość 
m2 powierzchni sufitów podwieszonych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
- przygotowanie podłoża,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego 
• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach z kształtowników 
metalowych:  
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i  
dopasowaniem,  
• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  
- zabezpieczenie spoin taśmą spoinową,  
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  
 
9.0. Przepisy zeiązane  
10.1. Normy  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" — wydanie  
IV-Kraków 1996  



Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
 


