SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Remont szatni z natryskami w strefie fitness
(Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul.
Potocka 1 w Warszawie)

Inwestor:
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
OSIR ŻOLIBORZ
UL. POTOCKA 1
01-652 WARSZAWA

WSTĘP
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania oraz odbioru pomieszczeń sanitarnych budynku OSiR w Dzielnicy Żoliborz.
Zakres stosowania STWIOR
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWIOR) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych, prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej STWIOR są zgodne z obowiązującymi normami.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z OPZ, STWIOR i poleceniami Inwestora.

Posadzki
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w specyfikacji.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robot posadzkowych powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich.
- 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 robot posadzkowych.
Płytki należy składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8m.

Warunki przystąpienia do robót
- do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robot
budowlanych, instalacyjnych, izolacyjnych, wykończeniowych oraz po wyschnięciu podkładu;
- wilgotność podkładu powinna być sprawdzona przed przystąpieniem do klejenia materiałów
posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawartość wilgoci
w podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia
wyższej wilgotności termin wykonywania posadzki należy przesunąć;
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej
3 dni nie powinna być niższa niż 5 oC;
- temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin zmywalnych,
powinna wynosić nie mniej niż 15 C;

Wykonanie posadzek z płytek gresowych:
Należy zastosować płytki antypoślizgowe R10. Kolor do ustalenia z inwestorem;
- przed przystąpieniem do robot związanych z układaniem płytek należy dokonać sprawdzenia
podłoża oraz przygotować wszystkie niezbędne materiały, posegregować płytki
wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek;
- położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin;
szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone
w dokumentacji wzory lub składająca się z rożnego rodzaju i wielkości płytek;
- wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża; kompozycja klejąca musi być
przygotowana zgodnie z instrukcją producenta;
- układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii;
- kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem ok. 50. Kompozycja klejąca powinna być
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża; wielkość zębów pacy zależy
od wielkości płytek; prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji klejącej
sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki;
- zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
50x50mm - 3mm
100x100mm - 4mm
150x150mm - 6mm
200x200mm - 6mm
250x250mm - 8mm
300x300mm -10mm
400x400mm -12mm
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15minut;

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm;
- po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika;
nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1cm), ustawić w żądanej
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki; następnie płytki należy dołożyć
do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny; większe płytki zaleca
się dobijać młotkiem gumowym;
- dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe;
- zaleca się szerokość spoin przy płytkach: 2-3mm;
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też
usunąć wkładki dystansowe;
- w trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe;
- po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły; dla cokołów wykonywanych z płytek
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do
spoinowania;
- do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godz. od ułożenia płytek;
dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej;
- spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą 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; jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką;
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot posadzkowych badaniom powinny podlegać materiały, które
będą wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowania podłoża. Wszystkie materiały –
płytki gresowe, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w STWIOR.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach
i aprobatach.
Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robot okładzinowych; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków,
czystości i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny;
- sprawdzenie suchości podłoża; dopuszczalną zawartość wilgoci w podkładzie betonowym
nie powinna przekraczać 3%;
- sprawdzenie równości podłoża;

Płytki gresowe
Należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby
szczerb i pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;
- sprawdzenie barwy płytek;
Badania w czasie robót
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robot
posadzkowych ze specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robot oraz robot „zanikających”.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych robot posadzkowych, a w szczególności:
- zgodności z OPZ
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania (wytycznymi producenta systemu);
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin, styków z innymi materiałami i dylatacji;
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem posadzek powinien
obejmować:
- sprawdzenie przylegania do podłoża;
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń powierzchni od płaszczyzny.
W przypadku posadzek z płytek gresowych:
- sprawdzenie dokładności wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania;
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń spoin od linii prostej; nie powinny one wynosić więcej
niż 2mm na długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki;
- sprawdzenie dokładności wypełnienia szczelin dylatacyjnych materiałem wskazanym
w STWiOR;
- osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta;
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach posadzkowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoża
musi być dokonany przed rozpoczęciem robot związanych z układaniem posadzek.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoża.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do układania posadzek.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. W przypadku, gdy naprawa
jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute

i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot
ulegających zakryciu (podłoża) oraz materiałów należy protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- przygotowanie odpowiednich zapraw,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
- obsługę sprzętu,
- wykonanie posadzek oraz robot związanych z wykonaniem posadzek;
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego;
PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-EN 197 –1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.
- PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<1
0%. Grupa B II b.
- PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.
Grupa AI.
- PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa A II a. Cz. 1.
- PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa A II a. Cz. 2.
- PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa A II b. Cz. 1.
- PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa A II b. Cz. 2.
- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A 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 sprawdzenie
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 wspołczynnika 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 ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok
termiczny.
- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
- PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
- PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
- PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych rożnic barw.
- 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-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności
chemicznej zapraw na bazie i żywic reaktywnych.
- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na
ścieranie.
- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości
na zginanie i ściskanie.
- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości
wodnej.
- 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.
- PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
- PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum
Wymagania
- PN-EN 426:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie szerokości, długości,
prostoliniowości i płaskości arkusza
- PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe Wyznaczanie długości, prostokątności
i prostoliniowości boków płytek
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady
1990r.
- Warunki wykonania wyłożenia niecek basenowych folią określone przez wytwórcę.

Okładziny ścienne.
WYKŁADANIE ŚCIAN
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie:
- okładziny z płytek ceramicznych na kleju;
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z STWIOR i poleceniami Inwestora.
MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania okładzin wewnętrznych powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich.
- 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 okładzin wewnętrznych.
Płytki ceramiczne
Barwa płytek wg ustaleń z Inwestorem.
- wymiary 20x20cm
Kompozycje klejące:
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN
120004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Materiały pomocnicze:
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- taśmy zabezpieczające, listwy narożnikowe itp. akcesoria do montażu
- taśmy uszczelniające
- listwy przypodłogowe,
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
SPRZĘT
Roboty okładzinowe wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP
i posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów
systemów.

Płytki ceramiczne
Transport nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku
i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Okładziny z płytek
Warunki przystąpienia do robot:
a) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych;
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi;
c) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż
+5C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
d) Wykonanie okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem
przewiewem.
Wykonanie okładziny
a) Podłoża pod okładzinę.
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych są ściany
betonowe i suche tynki na murach z elementów drobnowymiarowych.
Przed przystąpieniem do robot 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.
W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego
podkładu.
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące
wymagania:
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone
łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej
niż 3 na długości łaty,

b) Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenia płytek należy rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje”
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 500. Kompozycja klejąca
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnię podłoża. Wielkość zębów
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
- 50x50mm

- 3mm

- 100x100mm - 4mm
- 150x150mm - 6mm
- 200x200mm - 6mm
- 250x250mm - 8mm
- 300x300mm -10mm
- 400x400mm -12mm
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek wynosi ok. 4-6mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli z rozplanowania
wynika, 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.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro ruchami” ustawieniu
na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zalecana szerokość spoin: 2-3mm. Jeżeli wzór płytek ściennych ma być dopasowany do
podłogowych należy spoiny ze sobą zgrać.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też
usunąć wkładki dystansowe.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. 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 pacą 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.
Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną
gładką gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
Należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby
szczerb i pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;
- sprawdzenie barwy płytek;
- niedopuszczalne jest użycie uszkodzonych płytek;
Wszystkie materiały - płytki ceramiczne, zaprawy, ruszty stalowe i inne muszą spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w STWiOR.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robot; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków,
czystości i zawilgocenia i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny;
- sprawdzenie równości podłoża;
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robot
okładzinowych z specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robot oraz robot „zanikających”.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych prac związanych z montażem okładzin wewnętrznych,
a w szczególności:
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania (zgodnie z wytycznymi producenta systemu);
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji;

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem okładzin
wewnętrznych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia okładzin; ułożenie oraz barwę materiałów należy
sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami STWiOR;
- sprawdzenie prostoliniowości spoin w okładzinach z płytek ceramicznych za pomocą
cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin i szczelin na całej ich długości i dokonanie pomiaru
odchyleń z dokładnością do 1mm;
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub w przypadku kompozycji klejącej określony na podstawie jej zużycia);
Wyniki kontroli powinny być opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) i wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem;
- 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 1mm na długości 2m;
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 1mm na długości
2m;
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania;
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 1mm na
długości 1m i 3mm na długości całej okładziny;
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i
instrukcją producenta;
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych wewnątrz budynku
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego;
PRZEPISY ZWIĄZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady
1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB -2004 rok.
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas -2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Kod CPV 45430000
Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach, wydanie
Odbiory robót okładzinowych z płytek
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru
częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez Inwestora w obecności Wykonawcy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot,
jeżeli umowa taką formę przewiduje.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z STWiOR.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawę do odbioru robot posadzkowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności),
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji oraz dokonać
oceny wizualnej.
Roboty związane z wykonaniem posadzek powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań
i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne
i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzki nie powinny być przyjęte. W takim
przypadku należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane posadzki i przedstawić
je ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletności 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 robot posadzkowych z zamówieniem,
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym Inwestorem a Wykonawcą.
Sufity podwieszane
Kod 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH
- sufitów s płyt z wełny mineralnej lub szklanej (systemowe) mocowanych na rusztach
stalowych
MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania sufitów podwieszanych powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich.
- 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 robot.
Rodzaje materiałów
Płyty z wełny szklanej wełny mineralnej lub szklanej (systemowe stropów podwieszanych)
- wymiary: dla płyt gr. 20mm (600x600mm), dla płyt gr. 15 mm, 600x600mm,
- kolor: biały
- masa łącznie z konstrukcją nośną: dla płyt gr. 20mm –3kg/m2, dla płyt gr. 40mm - 5kg/m2
- powierzchnia licowa pokryta odpowiednia powłoką,
- krawędzie: odpowiednio uformowane, aby umożliwić demontaż; wzmocnione, malowane;
- odporność na wilgoć 100%
- klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny;
- produkt nadaje się do czyszczenia na mokro;
Ruszt stalowy do mocowania płyt z wełny mineralnej lub szklanej wg rozwiązań systemowych.
Zasadniczo przyjmuje się ruszt stalowy niewidoczny składający się z profili głównych, profili
dystansowych i listew przyściennych wyposażonych w specjalny klips ze stali narzędziowej
umożliwiający szybki montaż i demontaż płyt bez użycia narzędzi. Połączenia wzdłużne
i poprzeczne powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i ściskanie. Ruszt
mocowany do stropu wieszakami.
Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być
ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozją.
Materiały pomocnicze:

- blachowkręty, taśmy zabezpieczające, listwy narożnikowe itp. akcesoria do montażu
i zabezpieczeń płyt gipsowo- kartonowych,
- gipsy i masy szpachlowe do wykończenia sufitów z płyt gipsowo–kartonowych;
- uchwyty do opraw oświetleniowych;
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Panele sufitowe
Panele sufitowe muszą być składowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45
stopni Celsjusza wilgotności względnej od 0 do 99%, w budynku, w którym są już
zamontowane okna i drzwi. Panele powinny być magazynowane w pozycji poziomej min. 50
cm od ścian na drewnianych paletach lub podkładzie ochronnym. Panele powinny być
zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montażu paneli. Panele nie powinny być
magazynowanie w warstwach wyższych niż 2 palety. Panele sufitowe powinny być
transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym środkiem transportu. Podłoże
powinno być suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem się w trakcie transportu.
Należy chronić materiał przed zamoczeniem. Kartony z panelami powinny być zabezpieczone
przed zniszczeniem wskutek uderzania kartonów o burtę środka transportu.

WYKONANIE ROBÓT
Warunki przystąpienia do robot:
Panele powinny być instalowane przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie montażu
sufitów podwieszanych. Kontakt pracownika z płytą sufitową możliwy wyłącznie przy
stosowaniu odpowiednich czystych rękawic. Panele sufitowe powinny być instalowane
w miejscach wolnych od chemikaliów, grzybów i pleśni oraz innego rodzaju zanieczyszczeń.
W czasie montażu temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa od 0 i nie wyższa od
45 stopni Celsjusza przy wilgotności względnej do 99%RH.
Montaż sufitu
Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich urządzeń
(np. poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu.
Przycięte płyty w miejscach widocznych powinny mieć pomalowane krawędzie farbą w kolorze
płyt sufitowych. Wszelkie urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne
podwieszenie. Powinno się dążyć do symetrycznego rozmieszczenia płyt na suficie. Płyty
brzegowe nie powinny być węższe od 30cm. Szczegóły rozmieszczenia płyt wg ustaleń
Inwestorem.
Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy podczas montażu używać czystych bawełnianych
rękawiczek, natomiast sam montaż powinien się odbywać na jak najpóźniejszym etapie
budowy. Sufity rastrowe – wg zaleceń producenta
KONTROLA JAKOŚCI
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot badaniom powinny podlegać materiały, które będą
wykorzystane do wykonania robot oraz przygotowania podłoża.

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadać parametrom określonym w STWiOR
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach
i aprobatach.
Badanie materiałów
Płyty z wełny mineralnej lub szklanej
Należy sprawdzić przez oględziny równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzi (czy nie ma
uszkodzeń, wymiary płyt (zgodnie z tolerancją) itp.
Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inwestora.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów
podwieszanych z specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robot oraz robot „zanikających”.
W przypadku sufitów podwieszanych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość
montażu i rozmieszczenie rusztów stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one
być mocowane wg wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla
bezpieczeństwa użytkowania.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych,
}a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości wykonania;
- jakości (wyglądu) powierzchni sufitów,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji;
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem sufitów
podwieszanych powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt sufitowych;
ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami
specyfikacji.
Wyniki kontroli powinny być opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) i wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość powierzchni
Należy sprawdzić zgodność wykonania sufitu. Powierzchnia płyt powinna być czysta, bez
śladów palców. Docinane krawędzie płyt w miejscach widocznych powinny być zamalowane.
Wszystkie urządzenia zamontowane w suficie powinny być podwieszone niezależnie. Nie
dopuszcza się montażu listwy przyściennej w narożnikach na zakładkę. Płyty brzegowe
powinny opierać się całą długością krawędzi na listwie przyściennej. Ewentualne minimalne
szczeliny powstałe między listwą przyścienną a ścianą należy uzupełnić silikonem.
Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu oraz liniowość montażu płyt.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
- obsługę sprzętu (nieposiadającego etatowej obsługi),
- wykonanie sufitów z płyt z wełny mineralnej i szklanej,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego;
Normy
- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
- PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
Inne opracowania
- Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV
Kraków 1996r.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. B-12.01.01 Okładziny
z płyt gipsowo- kartonowych (suche tynki gipsowe), wydanie Ośrodek Wdrożeń
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. 2003r.
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robot jest m2.
Odbiory robót
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych elementem ulegającym zakryciu są podłoża
(stropy) oraz ruszty.
Ich odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robot związanych z montażem płyt.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w specyfikacji niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża i ruszty za
wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do montażu płyt sufitowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże i ruszty nie powinny być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu oraz
materiałów należy protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora.
Odbiory częściowe
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru
częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez Inwestora w obecności Wykonawcy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot
jeżeli umowa taką formę przewiduje.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z STWiOR.
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Podstawę do odbioru robot okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności),
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny
wizualnej.
Roboty związane z montażem sufitów podwieszanych powinny być odebrane, jeśli wszystkie
wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim
przypadku należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy sufitów
i przedstawić je ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza 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 robot z zamówieniem,
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów
podwieszanych po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitów
z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robot.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych sufitach.
Drzwi
Kod CPV 45421000-4
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi są:
− skrzydła drzwiowe,
− ościeżnica
− elementy łączące,
− okucia,
− akcesoria;
Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła
drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych
odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości,
odchyłka w wymiarach ±1 mm;
− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych
ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm;
− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić
współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać 1 mm;
− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki
lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich
przeznaczeniem.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN, C.W. I C.O.
Spis zawartości opracowania
1. Wstęp
2. Materiały i urządzenia
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
6. Kontrola jakości wyrobów i robót budowlanych
7. Odbiór robót i materiałów
8. Dokumenty odniesienia

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest remont pomieszczeń sanitarnych w budynku OSiR Dzielnicy
Żoliborz
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
- odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony
obowiązującymi normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z OPZ, ustawą Prawo
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację osoby nadzorującej
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Instalacja wod-kan
- przewody przed montażem oczyszczone od wewnątrz i na stykach
- zabrania się układania rur uszkodzonych
- odległości ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu lub innych przewodów: 3-5 cm (dla
przewodów o średnicy mniejszej niż 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodów o średnicy
powyżej 65 mm), te same odległości między przewodami biegnącymi równolegle
- przed zamontowaniem sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń.
Montaż armatury i osprzętu
Przybory należy zamocować w sposób zapewniający łatwy demontaż i ich właściwe
użytkowanie. Montaż armatury powinien zapewnić prawidłową i niezawodną eksploatację oraz
bezpieczeństwo użytkowników.
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy
danej instalacji (temperatura i ciśnienie). Zawory lokalizować w miejscach łatwo dostępnych,
a w przypadku obudowy – z dostępem przez drzwiczki w obudowie. Armatura czerpalna i
urządzenia sanitarne przewidziane do zamontowania powinny być uzgodnione z Inwestorem.
W sanitariacie dla niepełnosprawnych wyposażenie przystosowane do korzystania przez
osoby niepełnosprawne wraz z pochwytami stałymi i ruchomymi.
Badanie i uruchomienie instalacji
- instalacja wodociągowa zostanie poddana badaniom szczelności. Badanie szczelności
należy przeprowadzić przed wypełnieniem bruzd. Badaną instalację po zakorkowaniu
otworów Wykonawca napełni wodą wodociągową i sprawdzi połączenia przewodów i
armatury czy są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności Wykonawca podda instalację próbie
podwyższonego ciśnienia, na ciśnienie próbne równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia
roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeśli manometr
w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po próbie ciśnieniowej Wykonawca
przepłucze instalację wodociągową wodą, aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej
wody.
- badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej – podejścia, piony kanalizacyjne sprawdzić na

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, poziomy sprawdzić po
napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.
- Instalację c.o. przed przystąpieniem do badania szczelności należy kilkakrotnie skutecznie
przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą.
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć . Badania szczelności instalacji na zimno należy
przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0oC. Ciśnienie robocze w instalacji
na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności
w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż
4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać
do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy
używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara.
Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut nie stwierdzono przecieków
ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu próby
szczelności należy przeprowadzić próby na gorąco, przy najwyższych w miarę możliwości
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 - godzinną pracą
instalacji.
Demontaż istniejącej instalacji
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu istniejącej instalacji.
Zdemontowane urządzenia należy zagospodarować w porozumieniu z Inwestorem.
Kontrola jakości wyrobów i robót budowlanych
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „ Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom. II instalacje
sanitarne i przemysłowe.” Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając
personel,
laboratorium,
sprzęt,
zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ
i specyfikacji.

6.1 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji osób nadzorujących.
Próbie szczelności należy poddać instalację wod-kan i c.o.

Certyfikaty i deklaracje
Do użycia mogą być dopuszczone tylko te materiały, które posiadają:
a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b. Deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy
i które spełniają wymogi specyfikacji.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Materiały dostarczone
na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach
muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i
sposób stosowania. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.
Odbiór robót i materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a. odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu
b. odbiorowi ostatecznemu
c. odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o całkowitym
zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny nastąpi
w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją.
W szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między nimi,
- prawidłowość ustawienia armatury,
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych.

