
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
 
ZAMAWIAJĄCY : Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Aleja Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 7      
 

NAZWA ZADANIA:  

Remont mieszkań nr 68 i 72 Politechniki Świętokrzyskiej 

zlokalizowanych w budynku przy ul. Jarzębinowej nr 6 w  

Kielcach. 

 

 

 

 

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

Główny przedmiot 

 

45000000 – 7   Roboty budowlane 

 

 

Dodatkowe przedmioty : 

                                 
45453000 – 7  roboty remontowe i renowacyjne 

45421000 – 4  roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45320000 – 6 roboty izolacyjne  

45410000 – 4 wykonywanie tynków 

45430000 – 0 pokrywanie podłóg i ścian 

45442100– 8 roboty malarskie 

45331200-  8 instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie ciepła 

45332000-  3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45310000– 3 roboty instalacyjne elektryczne 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, czerwiec 2020 r.. 

      

Opracował :      St. Nowakowska 
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SST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

I.  CZĘŚĆ OGÓLNA                

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań Politechniki Świętokrzyskiej nr 68 i 72 

zlokalizowanych w budynku przy ul. Jarzębinowej nr 6 w  Kielcach.  
 

1.2 Zakres stosowania 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 

robót. 

1.3 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4 Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 

Kosztorys ofertowy – kalkulacja szczegółowa ceny oferty. Materiały i produkty, niezbędne do 

wykonywania robót, zgodne z dokumentacją kosztorysową, powinny być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.6 Warunki przekazania placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy front robót. 

1.7 Zgodność robót z dokumentacją  

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 

umowy.  Oferent zapozna się z placem budowy i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 

przekazanej dokumentacji  kosztorysowej oraz proponowanej technologii robót. Po złożeniu oferty 

przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi.  

Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów oraz 

firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów 

wymaganych przez zamawiającego do realizacji zadania.  

Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że 

obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne  

i jakościowe co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach 

przetargowych. 
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Ciężar wykazania „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez 

wykonawcę dokumenty zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert. 
 

1.8 Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia 

i odbioru robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega 

odrębnej zapłacie. 

 

1.9 Ochrona przeciwpożarowa. 
        Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 

1.11 Ochrona własności publicznej  i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  

1.12 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie 

z przepisami bhp odpowiada Wykonawca. 

1.13 Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt  

i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 

postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 

Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy winny spełniać wymagania 

specyfikacji technicznej oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. 
 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza nim w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę na koszt własny. 
 

2.3 Równoważne stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje określone normy i rodzaje materiałów  

w wykonywanych robotach, Wykonawca winien zastosować ten materiał lub równoważny. 
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2.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
        Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym  

znajdują się niezaakceptowane materiały wykonawca wykazuje na własne ryzyko, licząc się z jego  

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 

terminowość wykonywanych robót. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 

technicznej. 

 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 
             Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 

technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on 

również upoważniony do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości 

materiałów.  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 

- deklarację zgodności lub deklarację właściwości użytkowych, 

- oznaczenie znakiem budowlanym „B” lub „CE”, 

- atesty, aprobaty i certyfikaty, itp. 

- inne dopuszczające je  do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1 Rodzaje odbiorów  
    W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty  

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór końcowy 

  - odbiór pogwarancyjny. 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane  

z w/w odbiorami. 

 

7. 2 Odbiór  końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości. 
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1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

   B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

   C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy 

   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową  

          i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

   F/   podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 

budowy  
 

2/  Dokumenty  wymagane przy odbiorze końcowym robót 

  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru      

końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
   

7.3 Odbiór pogwarancyjny 
 

 Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

7.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
        Odbiór robót zanikających i ulegających zaryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany  

na żądanie zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia 

Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena oferty ryczałtowa brutto, która nie podlega zmianie w okresie 

obowiązywania umowy. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi 

zmianami – Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

                



 

 

 

 

 

Kielce,  czerwiec 2020 

6 

SST.01.01 Rozbiórka  elementów obiektów budowlanych 

kod CPV 45453000-7 

Roboty remontowe i renowacyjne 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań Politechniki Świętokrzyskiej nr 68 i 72 

zlokalizowanych w budynku przy ul. Jarzębinowej nr 6 w  Kielcach.  

 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji 

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 specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 

związanych z dostosowaniem istniejącego budynku do wymogów  normowych w ramach opracowanej 

dokumentacji technicznej.  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne 

 z zamieszczonymi w części „Wymagania ogólne”  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” 

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów budowlanych należy stosować: 

- młoty pneumatyczne 

- nożyce do cięcia żelbetu 

Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony z i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „ Wymagania ogólne” 

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń  

i kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków 

lokalnych. 

 

5.  Wykonane robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”  

5.1 Roboty przygotowawcze 
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 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren, na którym te roboty będą 

prowadzone, przed dostępem osób postronnych.  

5.2 Roboty rozbiórkowe 

 Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 

wykorzystania, powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiały z rozbiórki 

nadające się do powtórnego wykorzystania należy przechować w celu ponownego wbudowania. 

Pozostałe należy odwieźć na  wysypisko.  

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek budowli, gruzu  

oraz kompletności wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części „ Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
3
 i 1 m2.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w części „ Wymagania ogólne”  

9. Podstawa płatności 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „ Wymagania ogólne”  

Cena jednostki obmiarowej. 

 
Cena jednostkowa 1 m

3 
lub 1m

2
 obejmuje:  

                   - roboty przygotowawcze 

       - rozbiórki i demontaże elementów   

      - wywóz materiałów z rozbiórki 

      - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

- opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko 
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SST. 01.02 Wykonywanie tynków 

 

 Kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań Politechniki Świętokrzyskiej nr 68 i 72 

zlokalizowanych w budynku przy ul. Jarzębinowej nr 6 w  Kielcach.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków  wewnętrznych oraz gładzi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w części 

„Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”  

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 

„Wymagania ogólne”  

 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane  mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-

B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
  

2.3  Woda 
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.4   Piasek 

 
 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych.”, 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 odmiany 1, do warstw wierzchnich- 

średnioziarnisty odmiany 2. 

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

  

2.5   Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
 

Wymagania: 

Barwa –wg ustaleń inwestora 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa 

Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160
o
C 

   

3 Sprzęt 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”  

Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 

wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”  

 

4.2. Transport materiałów 
 

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement  

i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.  
 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”  
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5.2  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
o
C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej O
o
C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,  

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw  

i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 

p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  

PN-70/B –10100 p. 3.3.2. 

 

5.3  Przygotowanie podłoża 

 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4 Wykonanie tynków zwykłych 
 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1.Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 

być zgodne z normą PN-70/B-10100.Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie 

stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z 

obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów i listew 

kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie narażonych na 

zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie   oraz w tynkach zewnętrznych –  

w proporcji 1:1:2 

 

 

5.5   Wykonanie okładzin ceramicznych 

 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne stanową nie otynkowane mury z 

cegły. Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z 

grudek zaprawy  i brudu  szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną 
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powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany  z obrzutki i narzutu.. Obrzutkę 

należy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej 

zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i 

moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Płytki mocowane 

do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową (wodoodporną w przypadku 

okładziny pomieszczeń mokrych). Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek 

powinna wynosić co najmniej +5
o
C. Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinny być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej 

        

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonywania robót. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, 

wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”  

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

 
 Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. 

Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 

na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza od 0,5 m
2
. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”  

 

8.2. Odbiór podłoża i tynków 

 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik  

badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 

następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
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Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb  

i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb  

i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 

 Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pleśni itp. 

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne”  

 

9.2. Cena jednostkowa 
  

 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie  

i obsługę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie 

podłoża, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych 

i innych drobnych elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie 

miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  

PN-ISO-9000 
 

11. Inne dokumenty i instrukcje 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 
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SST. 01.03 ROBOTY MALARSKIE 

 kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań Politechniki Świętokrzyskiej nr 68 i 72 

zlokalizowanych w budynku przy ul. Jarzębinowej nr 6 w  Kielcach.  
 

1.1 Zakres stosowania specyfikacji 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Malowanie stropów i ścian farbami emulsyjnymi z uprzednim zagruntowaniem podłoża, kolor do 

ustalenia z Inwestorem. 

 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem. 

 

1.3 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w części „Wymagania ogólne”  

Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 

wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją,  specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części „Wymagania 

ogólne”.   

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

Farba lateksowe  

Środki gruntujące 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
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4 TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”  

Farby pakowane  zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

 PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5
0
C należy transportować  

zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części  „Wymagania ogólne”  

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +8
0
C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 

5.4 Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 

gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap. 

5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi i emulsyjnymi powierzchnie należy 

gruntować pokostem lub preparatami do gruntowania. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

 

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

remontowych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża pod malowanie i kontroli materiałów. 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, zaszpachlowaniu ubytków, szlifowaniu itp. 

 Dokładnym zabezpieczeniu podłogi folią. 

Malowanie grzejników i rur wodociągowych można wykonywać po: 

 Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp. 

 Dokładnym zabezpieczeniu podłogi i ścian wokół malowanych elementów folią. 

Malowanie stolarki okiennej można wykonywać po: 

 Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp. 

 Dokładnym zabezpieczeniu podłogi, ścian wokół malowanych elementów i szyb folią. 

Malowanie brudników drzwiowych można wykonywać po: 

 Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp. 

 Dokładnym zabezpieczeniu podłogi i ścian wokół malowanych elementów folią. 

Lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek można wykonywać po: 

 Odpowiednim przygotowaniu całej powierzchni, szlifowaniu itp. 

 Dokładnym zabezpieczeniu podłogi i ścian wokół malowanych elementów folią. 

 

Powłoki z farb akrylowych powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa  powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 

W pomieszczeniach w których wykonujemy roboty malarskie powinna panować temperatura  

minimum + 8 stopni C 

Powierzchnie pod malowanie powinno być gładkie i równe, bez zacieków zaprawy lub mleczka 

cementowego. W zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii. Podłoże musi 

być suche. Badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznymi lub 

karbidowymi), metodą suszarkowo - wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydroset. 
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Największa dopuszczalna wilgotność podłoży do malowania 

 

Podłoże Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoża % 

masy 

Tynki cementowo – wapienne 
- emulsyjna, 

- olejna, z żywic syntetycznych 

4 

3 

Tynki gipsowe 
- emulsyjna, 

- olejna, z żywic syntetycznych 

4 

3 
 

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie powierzchni malowanej ciepłym powietrzem. 

Powłoki farb emulsyjnych winny być niezmywalne o aksamitnym wyglądzie powierzchni. 

Barwa powinna być jednolita bez smug odbarwień i plam . Powłoki farb olejnych i syntetycznych 

powinny mieć barwę jednolitą bez zacieków smug . Uszkodzeń  pęcherzy zmarszczeń  i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolitą fakturę. Podczas realizacji robót w trybie roboczym winna być 

dokonywana kontrola jakości  poprzez  sprawdzanie wyglądu zewnętrznego . Sprawdzanie wsiąkliwości i 

sprawdzanie wyschnięcia podłoża oraz czystości i kontroli powłok malarskich dokonujemy po 

całkowitym zakończeniu robót dla powłok emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia 

robót dla powłok pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach po zakończeniu robót. Elementy, które w 

czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 

przed zabrudzeniem farbami. W trakcie robót malarskich należy przemieszczać istniejące meble, tj. szafy, 

biurka stoliki itp., aby umożliwić dostęp do malowania ścian. Przed przystąpieniem i podczas 

prowadzenia robót malarskich, należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie i elementy wyposażenia 

przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach malarskich należy wszystkie pomieszczenia 

doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie 

okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni drzwi, poręczy itp.). 

 

5.4 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich     

zewnętrznych), 

 w temperaturze nie niższej niż + 5
0
 C, z dodatkowym zastrzeżeniem, iż w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0
0
 C,  

 w temperaturze nie wyższej niż 25
0
 C, z dodatkowym zastrzeżeniem, iż temperatura podłoża  

nie przewyższyła 20
0
 C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych do malowania  

nie przekracza odpowiednich wartości.  

Prace malarskie na elementach metalowych można  rozpocząć przy wilgotności względnej  

nie większej niż 80%. Przy wykonaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 

mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. W trakcie robót malarskich 

należy przemieszczać istniejące meble, tj. szafy, biurka stoliki itp., aby umożliwić dostęp do malowania 

ścian. Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót malarskich, należy zabezpieczyć wszystkie 

powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

Po robotach malarskich należy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni 

drzwi, poręczy itp.). 
 

 

5.5  Farby budowlane gotowe. 
A- Farby budowlane gotowe 
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Farby nie zależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach dopuszczenia ich przez 

ITB. 

B- Farby olejne i ftalowe 

Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

Wydajność – 6-8 m2/dm3, czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

Wydajność – 6-10 m2/dm3 
 

5.6  Rozcieńczalniki. 
- Woda (PN-EN 1008:2004) 

- Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

- ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

- W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę – do farb wapiennych, 

- rozcieńczalnik chlorokauczukowi do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych 

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem  

o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 

5.7  Środki gruntujące. 
      Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 

gruntowania , o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. 

Na chłonnych powierzchniach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą  

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem w stosunku 1:1 (pokost, benzyna lakiernicza) 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 

6.   Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  części „Wymagania ogólne”  

Powierzchnia do malowania  

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie nasiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Roboty malarskie  

Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się je 

przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
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- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Kontrola powinna obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego sprawdzenie zgodności barwy 

Dla farb olejnych i syntetycznych odporność na zarysowania sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności do podłoża 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb 

ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 

dokumentacji. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”  
 

8.2  Odbiór podłoża  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  powinny odpowiadać wymaganiom 

państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 

 

8.3 Odbiór robót malarskich 

 

 polega na sprawdzeniu: 

 

- wyglądu zewnętrznego powłok, 

- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni 

szmatką kontrastowego koloru, 

- odporności powłoki na zarysowanie, 

- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża, 

- odporności powłoki na zmywanie wodą.  

- smug zacieków odstających płatów powłok i zgodności z ustaleniami kolorystycznymi 

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

 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne”  

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie  i przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- przygotowanie farb, 

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

         Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
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PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
 

 Inne dokumenty 

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. 

Instrukcje producentów. 
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SST. 01.04 POSADZKI 

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji  
 

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań Politechniki Świętokrzyskiej nr 68 i 72 

zlokalizowanych w budynku przy ul. Jarzębinowej nr 6 w  Kielcach.  
 

1.2  Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Podbudowy pod posadzki. 

- folia PE gr. 0,2mm na zakład – jako paroizolacja 

- styropian EPS100 gr. 4cm 

- folia PE gr. 0,2mm na zakład 

- wylewka cementowa (jastrych) gr. min. 4cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym , zacierana 

powierzchniowo 

 

Posadzki właściwe. 

Posadzki z paneli i płytek Gres. 

 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych  

z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań  

i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych , oraz ich odbiory. 
 

 

2. MATERIAŁY 
 

Charakterystyka płytek posadzkowych gres:  

 

- Rozmiar [cm]  30x30,  lico matowe 

- Grubość [mm]  8,   

- Nasiąkliwość średnio [%]  <0,5%,   

- Wytrzymałość na zginanie średnio [N/mm2]  50,  

- Plamienie [klasa]  4  

- Odporność na ścieranie wgłębne [mm3]  112  

- Mrozoodporność  tak  

- Antyposlizgowość  tak 

- Kolor – do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

Na ścianach należy ułożyć cokolik o wys. do 10cm, z płytek identycznych jak posadzka, 

Posadzki i cokoliki z gresu należy kleić do podłoża na zaprawie klejowej półelastycznej, 

przeznaczonej do okładzin gresowych, 

 

 

Parametry paneli 

Panele podłogowe – właściwości: 

- gatunek I 

- klasa ścieralności min. AC4 

- grubość panela min. 8mm 
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- grubość warstwy ścieralnej 0,6 mm 

- materiał bazowy nośny HDF 

- warstwa spodnia laminat przeciwprężny 

- odporność na żar papierosowy, zaplamienia, blaknięcie 
 

Przed montażem paneli należy: 

          Złożyć panele w pomieszczeniu, w którym będą montowane, w pozycji poziomej przez co najmniej 48 

godzin, w temperaturze pokojowej (ok. 18º C), sprawdzić, czy panele nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych i różnic kolorystycznych, sprawdzić równość i płaskość podłoża, na podłożu ułożyć folię 

paroizolacyjną (na zakładkę) lub podkład pod panele. W progach drzwi wejściowych do pomieszczeń 

na styku panela z płytką gresową położyć listwę maskującą. 
 

 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 

ceramicznych powinny mieć: 

– 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, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 

Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów  

i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
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– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC 

i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 
 

 

Wykonanie wykładziny 
- Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 

mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 

resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 

antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, 

zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  

i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 

m
2
, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny 

być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 

podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych 

elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być 

wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka 

powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 

rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym 

ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 

warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się  

z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 

warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. Przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być 

czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych  

i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków Połączenia i spoiny między elementami 

prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 

zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
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W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka  

i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 

przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie  

z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 

długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości     

kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

- Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość  

i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 

powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju  

i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 

lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 

drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 

Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w 

zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji 

klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju  

i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym 

narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka 

ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 

miejscu. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak  

np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 

24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 

należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 

zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez 

przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez 

lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy 
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pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 

innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 

czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których 

znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości  

2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 

i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm  

i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy        

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 

tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać  

2  mm na długości 2 m, 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 

 i 3 mm na długości całej okładziny, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 
 

3. OBMIAR ROBÓT 
3.1. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m
2
 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 

pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m
2
. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 

4. ODBIÓR ROBÓT 

4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych  

i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
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Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 

i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 

 w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

4.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się 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 usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

 

4.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, 

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− protokóły odbioru podłoże, 

− protokóły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 

są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

 i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
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4.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 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 wykładzin i okładzin. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą 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 wykładzinach i okładzinach. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. 

Grupa B III. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

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

nieszkliwionych. 

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

płytek szkliwionych.. 

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

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych  

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 

45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 

rok. 

− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 
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SST. 01.05 STOLARKA 

 

CPV – 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań Politechniki Świętokrzyskiej nr 68 i 72 

zlokalizowanych w budynku przy ul. Jarzębinowej nr 6 w  Kielcach.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robót. 

W skład tych robót wchodzi: 

- Demontaż drzwi wraz ościeżnicami, wraz z montażem i dopasowaniem nowych skrzydeł 

drzwiowych, 

- Wymiary stolarki podlegającej wymianie należy sprawdzić w naturze  

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Skrzydła wewnętrzne  płycinowe, drzwi wejściowe wzmocnione  z ościeżnicą , antywłamaniowe. 

Kolor stolarki drzwiowej do ustalenia z Inwestorem.  

Wyposażenie w meble  

Przedpokój 

- montaż szafy wnękowej w przedpokoju ok. 90x57x250cm , 

Kuchnia 

Szafki dolne 

- montaż szafek stojących z półkami ok. 40x56x86 cm - 3 szt 

- montaż szafek stojących z półkami ok. 60x56x86 cm - 1 szt 

- montaż szafki pod zlewozmywakiem ok. 80x30x86 cm – 1 szt 

Szafki górne wiszące 

- montaż szafek wiszących z półkami ok. 40x30x70 cm - 3 szt 
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- montaż szafek wiszących z półkami nad zlewozmywakiem ok. 80x30x70 cm - 1 szt 

-  

Blat kuchenny o wym. 260x60 cm i gr. 3,0 cm z otworami na zlew i piony kanalizacji i c.o 

Materiał: systemowy gr. min. 3cm, kolor , kolor z palety podstawowej (np. olcha) do uzgodnienia 

Inwestorem. 
 

2.1. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 

ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 

uprawnioną.  

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać  

i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 
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5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  

z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

1. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

2. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

3. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

4. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie  

     i poziomie. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

5.4 Sprzęt. 

Wykonawca winien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 

sprzętem potrzebnym do montażu stolarki PCV . 

2. Wykonanie robót. 
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Przed przystąpieniem do demontażu ślusarki wszystkie okna i drzwi należy rozeszklić, szkło 

przenieść do odrębnego kontenera. Po rozeszkleniu zdemontować części ruchome – samozamykacze, 

wyjąć skrzydła drzwiowe i okienne, wykuć ościeżnice, pociąć na elementy transportowe, wywieźć 

na złom. Ościeża oczyścić, wykonać naprawy w przypadku ich uszkodzenia. 

5.5 Prefabrykacja 

Ślusarkę jako gotowy wyrób – wraz ze szkleniem, okuciami, malowaniem itp. należy przygotować 

fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Skrzydła 

otwierana powinny być tak wykonane, aby gwarantowały otwarcie do kąta 90
o
. 

Okucia, zamki, klamki montowane są na budowie. 

5.6 Pakowanie 

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno – uchylne) powinny być zabezpieczone przed 

niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć 

płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element owinąć folią. 

 

      Naprawa uszkodzeń 

Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich 

wbudowaniem w obiekt. 

Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąć: 

- wszelkie obluzowane elementy należy dokręcić 

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe należy wymienić na nowe 

- wszelkie zarysowania powłok malarskich należy uzupełnić 

- istotne uszkodzenia ślusarki aluminiowej nie mogą być naprawiane.  Elementy uszkodzone 

należy wymienić na nowe. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej  

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest:– m
2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 

 w punkcie 5. 
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9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych) 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
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SST. 01.06 WEWNĘTRZNA INSTALACJA  WWOODD..--KKAANN..  

Kod CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań Politechniki Świętokrzyskiej nr 68 i 72 

zlokalizowanych w budynku przy ul. Jarzębinowej nr 6 w  Kielcach.  
  

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót instalacji 

wod.-kan. 
 

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano 

w części ogólnej specyfikacji. 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania. 

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
 

2.1. INSTALACJE WODY   
 

 Umywalki, brodziki, wanny , zlewy 

 baterie umywalkowe , zlewowe, prysznicowe 

 rury PVC 

 rury polipropylenowe 

 zawory odcinające 

 sedesy z tworzywa 

 

2.2 . INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

 Rury i kształtki z PVC kielichowe prod. WAVIN / MAGNAPLAST / REHAU lub równoważne, 

rury klasy ogniowej B1 wg DIN 4102 (trudnopalny, w przypadku pożaru nie przenoszący ognia 

na inne elementy budynku), odporne na temperaturę do 95°C, odporne na ścieki chemiczne (od 

pH2 do pH12), łączone poprzez kielichy.  
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien 

wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze 

szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wkładką aluminiową, rur i kształtek z PP.  
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

5.2 Instalacja wod.-kan : 

 Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla 

pozostałych branż. 

 Połączenia rur z tworzyw sztucznych kanalizacyjnych należy wykonywać kielichowo. Zmiany 

kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy użyciu łączników. Przewody 

prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w 

sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd. W miejscach przejścia 

przewodów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje 

ochronne wypełnione materiałem plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody 

stanowiące strefę oddzielenia ppoż., w których będą stosowane atestowane masy prod. Hilti, dla 

których sposób wykonania przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach 

tych nie może być połączenia rur. 

 Całość robót wykonać zgodnie z DTR rur, armatury i urządzeń, normami i warunkami 

technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania  

i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 

 Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 

zamontowanych urządzeń .  

 Próbę szczelności na ciśnienie 1,0MPa należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub 

kanałów, w których prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić 

instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 

przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od 

początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia. 

 Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków należy sprawdzić na szczelność  

w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na 

szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 W czasie prób szczelności należy wykonać regulacje i pomiary. 

 Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości robót. 
6.2  Zasady kontroli jakości robót. 

6.3  Pobieranie próbek. 

6.4  Badania i pomiary. 

6.5  Raporty z badań. 

6.6  Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

6.7  Certyfikaty i deklaracje. 

6.8  Dokumenty budowy. 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1  Zasady obmiaru robót 

7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory międzyoperacyjne: 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 przebieg tras kanalizacyjnych, 

 szczelność połączeń kanalizacyjnych, 

 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

 elementy kompensacji, 

 lokalizacja przyborów sanitarnych, 

 sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej 

regulacji są wyposażone w tablice znamionowe, 

 sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie. 
 

8.1 Odbiór częściowy: 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 

robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
 

8.2 Odbiór końcowy: 
a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy 

przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność 

stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw 

oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów 

częściowych i prób szczelności, 

c) w szczególności należy skontrolować: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

 wielkość spadków przewodu, 

 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych, 

 prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających, 

 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

 prawidłowość ustawienia wydłużek armatury, 

 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 
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NORMY: 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

 

WARUNKI TECHNICZNE: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 

1996. 

Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


