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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zadanie: Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-

informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna 

działanie 2.1 RPO WM 

45442100-8 - Roboty remontowe malarskie i posadzkowe 

Zawartość: ST-01 – Wymagania ogólne, str. 2. 

SST-02 - Ścianki z płyt gipsowo kartonowych, str. 4. 

SST-03 - Stolarka budowlana, str. 7. 

SST-04 - Roboty malarskie, str. 9, 

SST-05 - Roboty posadzkowe, str. 13. 

SST-06 - Rusztowania, str. 15. 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-remontowe-i-renowacyjne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-01 – Wymagania ogólne 

l. Wstęp

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych malarskich i posadzkowych w 

budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Nowym Sączu, ul. Jagielloński 61.  

Specyfikacja jest dokumentem przetargu  przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą 

o Zamówieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji dotyczą wszystkich robót związanych z malowaniem pomieszczeń 

wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionego 

z inwestorem.  

1.1 Zakres robót obejmuje: 

- Rozebranie ścianki w korytarzu i wstawienie ścianki w sali z płyt g-k, 

- Wstawienie drzwi w ściance g-k. 

- Uzupełnień uszkodzonych tynków,  

- Położenie posadzki z paneli podłogowych, 

- Usunięcie farby olejnej z lamperii, 

- Zamurowanie wnęki po grzejnikach, 

- Odnowienie malowania ścian i sufitów farbą emulsyjno / akrylową, 

- Malowanie lamperii farbą zmywalną, 

- Malowanie drzwi farbą olejną, 

- Wywóz gruzu. 

2. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

- Wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami, normami, specyfikacją 

techniczna i umową.  

- Stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

- Przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do 

stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest). 

- Zabezpieczenia terenu w czasie trwania robót do końcowego odbioru.  

- Przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ochrony p. poż.  

- Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

3. Materiały

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wymagania ilościowe i jakościowe stosowanych

materiałów posiadające certyfikaty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiały 

niespełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.  

4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt używany do 

wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

5. Wykonanie robót



3 

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla 

poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania.  

6. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniające stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami wiedzy budowlanej 

i specyfikacjami technicznymi. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Kontrole, badania oraz odbiory 

robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie 

pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. 

7. Obmiar robót

Ilość robót będzie podlegać odbiorowi po kompletnym zakończeniu zakresy prac

z przedmiaru robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 

uzależnioną od postępu i rodzaju robót, jakich dotyczy. Jednostki obmiaru powinny być zgodne 

z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. Zasady określania ilości roboty podane są 

w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Nakładów Pracy (KNR). 

8. Odbiór techniczny wykonanych robót

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

a) odbiór robót ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Dotyczy to robót 

związanych z przygotowaniem podłoża pod malowanie, ścianki działowe, podłogi. 

b) odbiór końcowy z oceną ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu

wszystkich robót. 

9. Podstawa płatności

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie.

W sytuacji zaistnienia niemożliwego wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej 

koniecznego wykonania robót nieobjętymi dokumentami umowy, a niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia (roboty dodatkowe) – Zamawiający może zlecić 

Wykonawcy wykonanie powyższych robót w ramach zamówienia dodatkowego, a Wykonawca 

zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnej 

umowy. Podstawą kalkulacji robót dodatkowych i zamiennych, jakie mogą wystąpić w trakcie 

wykonywania zamówienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego Wykonawcy za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umowy. Podstawa płatności za roboty dodatkowe i zamienne będzie kosztorys 

powykonawczy tych robót, sporządzony w oparciu o dokumenty protokółów konieczności, 

skalkulowany wg zasad określonych wyżej i sprawdzony przez inspektora nadzoru. 

10. Zakończenie

Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji, należy rozumieć i stosować w powiązaniu z

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST): 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-02 - Ścianki z płyt gipsowo kartonowych 

1.0 Wstęp 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszym szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z zabudową ścianek działowych z płyt gipsowo 

- kartonowych na ruszcie metalowym. 

1.2  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót według punktu 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem ścianek działowych wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01. 

2.0. Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

„Wymagania ogólne”. 

2.2  Stosowane materiały 

   - płyty gipsowo- kartonowe Lafarge Nida Gips, płyta g – k NIDA zwykła (GKB),  płyta g-

k, NIDA Woda  ( GKBI ) 

- profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej ścian działowych: profile 

NIDA U, C, UA. 

- wełna mineralna, 

- akcesoria i elementy montażowe, wieszaki, klamry, blachowkręty, taśmy uszczelniające, 

 kołki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, taśma zbrojące i inne wynikające 

z zaleceń producenta systemu. 

3.0. Sprzęt 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01. 

3.2  Sprzęt do wykonywania robót 

Do obróbki płyt i montażu ścianek, zabudów i sufitów podwieszonych należy używać 

wyłączny sprzęt zalecany i określony przez producenta systemu. 

4.0. Transport 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość materiałów 

i wykonywanych robót. 

4.2  Transport materiałów 

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi 

odpowiadającymi pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z instrukcjami transportu. Płyty g-k należy przenosić 

ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków transportowych do 

płyt. Przy obróbce i montażu płyt należy przestrzegać wskazówek producenta systemu. Podczas 

osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. Aby zapobiec 

ewentualnym odkształceniom lub innym uszkodzeniom płyty g-k muszą być składowane na 

płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych, co 50 cm. Płyty i akcesoria powinny być 

zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 

5.0  Wykonywanie robót 

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-01. 

5.2  Zasady wykonywania robót 

1 Płyty gipsowo – kartonowa Nida - Gips należy mocować do konstrukcji nośnej szkieletu. 

2. W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub pochwytów

należy w szkielecie wykonać odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta 

systemu. To samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

3. Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać starannie wg.

wskazań instrukcji montażu przekazanego przez producenta. Płyty gipsowo-kartonowe, jako 

wykończenie ścian wewnętrznych murowanych należy mocować do odpowiednio przygotowanej 

płaszczyzny ściany przy pomocy placków kleju gipsowego rozmieszczonych w ilości określonej 

przez producenta. W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować płyty gipsowo-kartonowe 

NIDA Woda (GKBI) impregnowane.  

6.0. Kontrola jakości robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01. 

6.2  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 
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 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich, 

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik robót w porozumieniu z 

inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały 

i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

7.0. Obmiar robót 

Wg zasad określonych pkt.7. „Obmiar robót” w ST-01- Wymagania ogólne.  

Jednostkami obmiarowymi ścianek działowych wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych – m
2
.

8.0. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01. 

8.2  Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli są wykonane 

i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty. 

8.3. Podstawa odbioru robót wykonania ścianek i sufitów 

Podstawę dla odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- zaświadczenia jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 

były odnotowane w dzienniku robót, 

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem. 

9.0.  Podstawa płatności 

Wg zasad określonych w pkt.9 „Podstawa płatności” w ST-01- Wymagania ogólne. 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru, mierzone 

w jednostkach określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów,  

- wykonanie elementów robót,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10.0.  Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

PN-B-79405 Płyty gipsowo - kartonowe 

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 

PN-96/B-02874 - płyty gipsowo - kartonowe jako materiały niepalne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-03 - Stolarka budowlana 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszym szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania określonego we Wstępie  

ST-01- Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót w zakresie stolarki budowlanej występujących w obiekcie - 

montaż drzwi wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

sztuką budowlaną, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

 Drzwi wewnętrzne płytowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicami drewnianymi.  

3. Sprzęt.  

 Roboty wykonuje się ręcznie.  

4. Transport. 

 Do transportu drzwi służą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne 

samochody do przewożenia tego typu materiału szklanego. Transport powinien być 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót. 

Roboty przygotowawcze. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić 

dokładność wykonania ościeży. Sposób osadzania ościeżnic drzwiowych w murach grubych i 

ściankach działowych określa pkt 2.3.10 normy PN-68/B-10020 „ Roboty murowe z cegły. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

Roboty właściwe. Przed zamontowaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w 

pionie i poziomie. Po zamontowaniu drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach 

elementów stolarki. Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez 

uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Zgodności wymiarów 
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- Sprawdzenia, jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby 

- Sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

- Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki. 

-  

7. Obmiar robót 

 Wg zasad określonych pkt.7. „Obmiar robót” w ST-01- Wymagania ogólne. Jednostką 

obmiarową jest - montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych – szt. 

 

8. Odbiór robót 

 Wg zasad określonych pkt.8. „Odbiór techniczny wykonanych robót” w ST-01- 

Wymagania ogólne. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów 

kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

 

9. Podstawa płatności 

 Wg zasad określonych pkt.9 „Podstawa płatności” w ST-01- Wymagania ogólne. 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru, mierzone 

w jednostkach określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: - prace pomiarowe i technologiczne, - zakup i dowóz materiałów, - kontrolę 

prawidłowości wykonanych robót. 

 

11.Przepisy związane 

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-13083: Szkło budowlane bezpieczne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - tom I część 4: Stolarka budowlana 

i szklenie. Wyd. Arkady W-wa 1990 r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST-04 - Roboty malarskie 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszym szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych w ramach zadania określonego we wstępie 

ST-01 – Wymagania ogólne. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót malarskich pomieszczeń: 

 - pomalowanie starych tynków ścian i sufitów- farbą emulsyjno akrylową  

 - malowanie lamperii, balustrad i stolarki drzwiowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

sztuką budowlaną, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Woda nie zawierająca zanieczyszczeń.  

2.2. Mleko wapienne. Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, 

uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą 

jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.  

2.3. Farby budowlane gotowe. Farby niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom 

norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.4. Środki gruntujące. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub 

tynków nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju 

emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania 

farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą. w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z 

jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 

3. Sprzęt 

 Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu agregatów tynkarskich. 

 Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
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4. Transport. 

 Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5. Wykonanie robót. 

13.1 Roboty przygotowawcze  
 Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów 

solnych, tłuszczu). Tynki uprzednio malowane farbami należy oczyścić ze starej farby i 

wszelkich wykwitów oraz odkurzyć i umyć wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów stare farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą. Elementy metalowe należy przed malowaniem oczyścić 

ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zapraw, odtłuścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Podłoża 

drewniane i z materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, bez zepsutych i 

wypadających sęków oraz zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 

oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne 

uszkodzenia naprawić szpachlówką.  

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia 

powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 

dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 

+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 

powierzchni tynków można wykonać po usunięciu usterek. 

 5.1. Przygotowanie podłoży 

 5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy 

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

 5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 5.2. Gruntowanie. 

 5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

 5.22. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powloką, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3—5 

 5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 

 5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnię należy zagruntować 

odpowiednio dobranym płynem gruntującym 

 5.3. Wykonywania powłok malarskich 

 5.3.1 Powłoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy 

stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy 

wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 

powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
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 5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny met barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 

poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do malowania: 

Podłoża - wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1 m, 

w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.  

Materiałów - czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu 

do obrotu i powszechnego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich. Terminy 

przydatności do użycia podane na opakowaniach. Wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać skoagulowane spoiwo, nie roztarte 

pigmenty, grudki wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały nie dający się usunąć osad, 

nadmierne utrzymujące się spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny. 

 Po wykonaniu malowania należy ocenić jakość powłok malarskich biorąc pod uwagę: 

 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym, z odległości około 0,5 m,  

 - sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym  

 - sprawdzenie odporności na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  

 W szczególności przy wykonywaniu robót należy zabezpieczyć folia stolarkę okienną, 

posadzkę i inne elementy wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

7. Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową robót jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nazdoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. Odbiór robót 

 Wg zasad określonych pkt.8. „Odbiór techniczny wykonanych robót” w ST-01- 

Wymagania ogólne. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów 

kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

 

 Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej  

 8.1. Odbiór podłoża 

 8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 
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 8.2. Odbiór robót malarskich 

 8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię matowaną do powłok o dobrej 

jakości wykonania. 

 8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatka, kontrastowego 

koloru. 

 8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

 8.25. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

 Płatność wg pkt.9 „ Podstawa płatności” w ST-01- Wymagania ogólne. Płaci się za roboty 

faktycznie wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach określonych 

w pkt. 7. Cena obejmuje: - prace pomiarowe i technologiczne, - zakup i dowóz materiałów,  

- wykonanie elementów robót, - kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  

 

11.Przepisy związane 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. 

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

BN-82/6118:32 Pokost lniany. 

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

PN -C-8190 l :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-05 - Roboty posadzkowe 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót posadzkowych realizowanych w ramach zadania określonego we ST-

01 – Wymagania ogólne  

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót posadzkowych ułożenia paneli podłogowych z listwami 

przyściennymi.  

 

1.4. Określenia  podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

sztuką budowlaną, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

 Panele podłogowe laminowane kl 32/AC4 do pomieszczeń o średnim nasileniu ruchu i 

wysokiej odporności na ścieranie wg normy EN 13329. Kolorystyka – dąb husky, panele nie 

gorsze niż Kronopol Dąb Husky D2060. 

 Płytki ceramiczne podłogowe o podwyższonej odporności na ścieranie przeznaczone do 

ciągów o dużym ruchu, o wymiarach 30 x 30 cm i grubości 5,5 mm. Kleje do mocowania płytek 

ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:12002 lub odpowiednich aprobat 

technicznych. 

 

3. Sprzęt 

 Roboty wykonuje się ręcznie. Kleje do płytek należy przygotować przy użyciu mieszadeł 

i elektronarzędzi obrotowych. 

 

4. Transport.  Do transportu służą środki transportowe. 

5.  

6. Wykonanie robót. 

 Podłoża należy oczyścić i gruntować preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją 

producenta. Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez ubytków i tłustych 
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plam. Paneli podłogowych nie przykleja się do podłoża, a jedynie skleja ze sobą na krawędziach. 

Podłoże, na którym będą instalowane nie musi być idealnie równe. Panele układane są na 

podkładzie wyrównującym, który niweluje drobne nierówności (dopuszczalne różnice w 

poziomie +/- 3 mm na 100 cm). Podłoże powinno być natomiast w miarę czyste i gładkie. Przed 

przystąpieniem do montażu podłogę należy dokładnie odkurzyć. W przypadku podłoża  

z jastrychu, kamienia naturalnego, bądź płytek ceramicznych trzeba liczyć się ze wzrastającą 

wilgotnością, dlatego przed ułożeniem pianki izolacyjnej, na całej powierzchni należy położyć 

folię polietylenową o grubości 0,2 mm, jako przegrodę parową. Poszczególne pasma folii 

powinny zachodzić na siebie 20 cm. Na podłoże drewniane lub z płyt wiórowych nie stosujemy 

folii, a jedynie izolacyjną warstwę tłumiącą odgłosy kroków. Ruchome, bądź luźne deski należy 

usunąć lub trwale przymocować. Panele układamy poprzecznie do istniejących belek. Podłoże  

z wykładziny elastycznej już samo w sobie stanowi przegrodę parową, więc nie ma potrzeby 

dodatkowego stosowania folii. Piankę izolacyjną stosujemy w przypadku każdego rodzaju 

podłoża. Układamy ją na „styk”, tak żeby pasma nie nachodziły na siebie. 

 

7. Kontrola jakości robót. 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych 

stanu podłoża. Sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m 

przykładanej w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty  

i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu. Sprawdzenie 

dokumentów potwierdzających o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

wyrobów używanych w robotach podłogowych 

 

8. Obmiar robót.  Jednostkami obmiarowymi są: m
2
, mb. 

 

9. Odbiór robót 

 Wg pkt.8. „Odbiór techniczny wykonanych robót” w ST-01- Wymagania ogólne.  

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych 

i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

 

10. Podstawa płatności 

 Wg pkt.9 „ Podstawa płatności” w ST-01- Wymagania ogólne. Płaci się za roboty 

faktycznie wykonane i odebrane, mierzone w jednostkach określonych w pkt. 7. Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne, - zakup i dowóz materiałów, - wykonanie elementów robót,  

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  

 

11.Przepisy związane 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4: Podłogi i 

posadzki. Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r.  

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

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

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie. 

Instrukcje producenta wyrobu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST-06 – Rusztowania 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszym szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru rusztowań budowlanych przyściennych z elementów stalowych ustawianych 

w ramach zadania określonego w ST-01 – Wymagania ogólne  

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy  

i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót malarskich realizowanych wewnątrz 

przedmiotowego obiektu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

sztuką budowlaną, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały 

Ramy stalowe rusztowania: 

Dane techniczne: 

- dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego - 120 kg / m2 

- dopuszczalne obciążenie konstrukcji o wysokości 8 m - 800 kg 

- przewidywane rusztowania rurowe powinny posiadać kółka z hamulcami w celu wykonywania 

dowolnego liczy przestawień bez koniecznej rozbiórki postawionych kolumn 

Rusztowanie ramowe rurowe odznacza się lekkich konstrukcji, łatwością i szybkością montażu. 

Cechą charakterystyczną są bez śrubowe połączenia czopowe (czop - tuleja) łączące wszystkie 

elementy rusztowania. Ten rodzaj łączenia elementów praktycznie wyklucza błędy montażowe i 

następstwa wynikające z nie dokręcenia lub przeciążenia śrub. Elementy rusztowania wykonane 

są z niżej wymienionych elementów: 

- z rur stalowych konstrukcyjnych, zgrzewanych ze szwem gatunek ST3SX kl. I 

- z drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego kl. II i III, podesty – grubości 38mm 

krawężniki - 32mm, włazy, sklejka wodoodporna 22mm. 

 

3. Sprzęt  Roboty wykonuje się przy użyciu narzędzi ręcznych.  

4. Transport Samochody dostawcze i ciężarowe. 

5. Wykonanie robót. 
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 Rusztowanie powinno być ustawione na podkładach drewnianych i na podstawach 

śrubowych, służących do regulacji zarówno pionowego, jak i poziomego ustawienia. W dolnej 

części powinna być usztywniająca przekątnia zapobiegająca skręcaniu. Rusztowanie do 

wysokości 5 m, na twardym podłożu może być wyposażone w kółka jezdne przymocowane do 

sztywnej ramy. Rusztowanie powyżej 5 m wysokości powinno być kotwione do ściany lub 

łączone do innego stałego elementu. Przewidywane rusztowania warszawskie powinny posiadać 

kółka z hamulcami przestawiania bez koniecznej rozbiórki postawionych kolumn. 

 

6. Kontrola jakości robót. 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania, 

 wykonania uziemienia wraz z pomiarem 

 

7. Obmiar robót 

 Wg zasad określonych pkt.7. „Obmiar robót” w ST-01- Wymagania ogólne. 

 Jednostką obmiarową jest m
2
. 

 

8. Odbiór robót 

 Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót” w ST-01- 

Wymagania ogólne. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów 

kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

 

9. Podstawa płatności 

 Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności” w ST-01- Wymagania ogólne. 

 Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru, mierzone 

w jednostkach określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje montaż rusztowania, przestawianie rusztowania, demontaż rusztowania. 

 

11.Przepisy związane 

 

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania  

i badania. 

PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania  

i badania i eksploatacja. 

DTR- Dokumentacja Techniczno Ruchowa dla rusztowań warszawskich. 

 

 

 




