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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszego zadania: 

TEMAT OPRACOWANIA: Remont elewacji w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy 

Żoliborz 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia i przedmiarze robót. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z 

zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają 

normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 

ST - 1 Roboty przygotowawcze 

ST - 2 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji 

ST – 3 OKŁADZINY ŚCIAN I POSADZKI Z PŁYTEK Z KAMIENI SZTUCZNYCH. 

 

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

Kody pomocnicze 
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CPV 45443000-4 - Roboty elewacyjne 

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

CPV 45442110-1 Malowanie budynków 

CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań 

CPV- 45431000-7- Kładzenie płytek.  

 

1.4. Zakres stosowania /ST/ 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać 

i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 

Integralną część opracowania stanowią: Opis Przedmiotu Zamówienia, Przedmiar Robót. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu i terminu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) 

wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji 

przetargowej. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
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badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy protokolarnie 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 

budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 

1.6.2. Zgodność robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Umową i SST 

Opis Przedmiotu Zamówienia, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja dostarczona 

przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne 

rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania 

robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych w 

dokumentacji, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania i 

funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, którzy 

podejmą decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją kontraktową 

i SST. 

Dane określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia,  Przedmiarze robót i w SST będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budynku muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia,  Przedmiarem robót lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane i 

wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
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bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez 

jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń naziemnych i 

podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, centrale, kable 

etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia 

takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem roślinność w obrębie wykonywanych prac. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

ryczałtową.  
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Strefa niebezpieczna, w której istnieje 

możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna być oznakowana i ogrodzona w 

sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 

1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

 Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości 

nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod katem 45o w 

kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne na przebicie 

przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 

składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 

utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 

wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Przewody 

elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne niezbędne przy pracy winny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących 

takie urządzenia. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 

- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 

przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 

pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 

rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny być uziemione i 
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posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach 

przejść dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach elewacyjnych winny być montowane i 

eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

1.8. Dokumenty budowy 

1.8.1. Dziennik budowy 

1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia 

robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy. 

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych 

przez Wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

inspektora nadzoru, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi 

nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

1.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 dokumenty budowy zawierają też: 

Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych ; 

Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 

Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

Protokoły odbioru robót, 

Opinie ekspertów i konsultantów, 

Korespondencja dotycząca budowy. 

1.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 

kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 

wglądu inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym 

czasie i na każde żądanie. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

aktualizacja harmonogramu robót ; 

dokumentacja powykonawcza; 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

1.9.2. Rysunki robocze 
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1. Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

2. Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży 

trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 

mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i 

zatwierdzone oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 

sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor 

Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji Projektanta. 

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.2 Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami 

umowy. 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 

materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Od l -go maja 2004 roku 

za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których producent: 

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego 

systemu oceny zgodności 

- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 

- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
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Wymogiem jest aby wykonawca przed rozpoczęciem robot przedstawił KRAJOWĄ OCENĘ 

TECHNICZNĄ lub EUROPEJSKĄ OCENĘ TECHNICZNĄ dla całego systemu Do obrotu i 

stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych 

przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty techniczne, 

certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do 

dnia określonego w tych dokumentach. 

2.1 . Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają 

one  wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 

materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem nadzoru, 

lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 

Technicznych,  zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach 

Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 

na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy i w Specyfikacjach 

Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót 

6.1 . Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  

zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

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

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 
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Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 

jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznych. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego dostępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego 

oraz Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

kontraktową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny robót 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Umową, Przedmiarem Robót i 

Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i Specyfikacjami 

Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbiór ostateczny robót. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

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

Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji kontraktowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

8.2. Warunki umowy 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w 

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Prawo Budowlane 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Prawo Zamówień Publicznych 
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7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień /CPV/ 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

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 Techniczną 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

- skucie uszkodzonych tynków, 

- demontaż płytki elewacyjnej 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami BHP. 
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5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-2 

TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszego zadania. „tynkowanie i malowanie elewacji budynku” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z 

zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają 

normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

3. Wznoszenie i demontaż rusztowań 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót objętych zakresem ST. Rusztowanie należy ustawić zgodnie z wymogami 

technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z ustawieniem i 

demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie wymogi 

umożliwiające bezpieczną pracę robotników. 

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 

stabilności ich konstrukcji. Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić 

strefę bezpieczeństwa. 

4. Naprawa tynków 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości całego 

systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża 

i jego właściwości. 

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze 

przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu 

się tynku od podłoża. Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy skuć. 

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do malowania powinno być nośne, 

stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby. 

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. 

Ułatwi to dostęp do powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed 

uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią 

(najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania. 

5. Malowanie elewacji 

Malowanie elewacji kolorystyką zgodnie z istniejącą. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby 

w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że 

do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18 C. 

Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych 

należy ściśle przestrzegać przepisów bhp. 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma 

być położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową, według protokołów badań kontrolnych i atestów 

jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 

 zgodności materiałów (jakość i ilość) z dokumentacją budowlaną. 

 stanu wilgotności warstwy 

 czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 
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 stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 

 czy wełna nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź 

substancje oleiste. 

Jakość robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez: 

 badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim 

młotkiem, 

 badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 

mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 

 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne"  

Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją kontraktową, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

- sprawdzenie grubości tynku, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

- sprawdzenie jakości powierzchni. 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 

 PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 

 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 

 PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 

 PN-88?b 06250 - Beton zwykły 

 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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 PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 

 

 

 

 

S.T.-2.13. OKŁADZINY ŚCIAN I POSADZKI Z PŁYTEK Z KAMIENI SZTUCZNYCH. 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Remont elewacji budynku Ośrodka 

Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3.Zakres robót objętych ST. 

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

na celu wykonanie okładzin ścian i posadzek z płytek z kamieni sztucznych . 

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, 

Opisem Przedmiotu Zamówienia i poleceniami Inwestora. 

1.5.1.Wymogi formalne. 

Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 

1.5.2.Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji kontraktowej. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inwestora 
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2.MATERIAŁY. 

2.1.Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są; 

-płytki podłogowe i ścienne 

Fugę należy stosować w kolorze zbliżonym do koloru płytek. 

2.1.1.Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie 

izolacji cieplnej i akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem 

wytrzymałości PN-B-045000.  

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i 

ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, mrozoodpornością. 

Do mocowania płytek są stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte 

gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się 

wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i 

masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 

3.SPRZĘT. 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1.0”Wymagania ogólne” 

3.2.Sprzęt do wykonania robót. 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotuje się przy 

pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inwestora. 

4.TRANSPORT. 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.0”Wymagania ogólne” 

4.2.Transport i składowanie. 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy 

składować je w pomieszczeniach zamkniętych suchych, na równej i mocnej, poziomej 

posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 

burtami. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać 

w temp. poniżej 5°C. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-1.0.”Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram uwzględniający 

wszystkie warunki, jakich roboty będą wykonywane. 

5.3.Opis ogólny. 

5.3.1.Podkład pod okładziny z płytek. 
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Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu 

nie spadnie poniżej 5°C. 

Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min.12MPa, a pod 

posadzkę chemoodporną min.20MPa (beton kl.B-15). 

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku 

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym z pianki poliuretanowej, mocowanym punktowo do 

ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

-w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

-oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

-w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

-przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6x6m, o głębokości 1/3-1/2 

grubości podkładu 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 

spadkiem. 

Zaprawę cementowa należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg 

określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy 

układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 

wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z 

równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 

2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni 

podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.  

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub 

prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonać w dwóch warstwach, tj. najpierw 

warstwą równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką 

betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 

5.3.2.Układanie płytek. 

Do układania posadzek i okładzin ścian można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych 

tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura 

przy układaniu płytek powinna wynosić 5-35°C, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie 

powinna być niższa niż 10°C. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować 

mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. 

Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże 

za pomocą pacy, również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie 

powinna być większa niż 5-7mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom i 

pion i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić do 

ok.3mm. 

Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i 

wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się 

nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą powierzchnię płytek. Posadzkę z płytek 
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należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub 

specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 

Płytki z naturalnego i sztucznego kamienia produkowane są w wymiarach 30x30, 33x33, 

45x45, 60x60 cm lub podobnych. Na specjalne zamówienie wykonywane są płytki w 

wymiarach niestandardowych, ale takie płytki kosztują więcej. 

Posadzki kamienne przytwierdza się do podkładów podłogowych (najczęściej betonowych) za 

pomocą specjalnych zapraw. Do jasnych gatunków kamieni, szczególnie marmurów,  

powinniśmy używać zapraw na bazie białego cementu lub trasu, aby uniknąć 

niebezpieczeństwa przebarwień kamienia. 

6.KONTROLA JAKOSCI. 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Zasady ogólne kontroli jakości podano w ST-1.0 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2.Kontrola jakości robót przy wykonywaniu okładzin z płytek z kamieni sztucznych polega na 

sprawdzenie wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami 

personelu technicznego i inspektora. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

-sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi przepisami i 

niniejszą ST. 

-sprawdzenie wykonania podkładu, 

-sprawdzenie poprawności wykonania okładzin z płytek. 

Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania okładzin należy 

sprawdzić: 

-zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

-gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gat.), 

-jednolitość barwy, 

-stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

-prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek). 

-prawidłowość zachowania wymiarów. 

Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 

-nasiąkliwość nie większa niż 3%, 

-wytrzymałość na zginanie -co najmniej 27N/mm2, 

-twardość- co najmniej 6 w skali Mohsa, 

-ścieralność mniejsza niż 150mm2, 

-odporność termiczna, 

-mrozoodporność. 
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Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

-długość i szerokość krawędzi 0,6%, 

-grubość płytek 5%,  

-prostolinijność krawędzi 0,5%, 

-prostopadłość 0,6%, 

-wypaczenia krawędzi 0,5%. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowe: symbol producenta i numer 

normy. 

Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenia rodzaju płytek, 

wymiarów, barwy i gatunku. 

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania okładzin, w postaci suchej mieszanki, gotowej 

do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 

-mrozoodpornością, 

-elastycznością, 

-odpornością na wilgoć, 

-przyczepnością ok.1,1MPa, 

-czasem otwartego klejenia ok.20min. 

-czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3dni. 

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

-mrozoodpornością, 

-elastycznością, 

-odpornością na wilgoć, 

-czasem utwardzania do ok.24h. 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, oraz 

atest PZH. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 

katalogowymi. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych 

należy kalkulować w wycenie robót podstawowych. 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 

Obmiar robót należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Przedmiarze robót – w 

m2 powierzchnie okładzin i mb długości cokolików. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

8.3 Uznanie robót za poprawne. 

Roboty uznaje się za zgodne z Umową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacja kontraktową 

b) rodzaj zastosowanych materiałów, 

a) przygotowanie podłoża, 

b) należyte przyleganie do podkładu, 

c) prawidłowość przebiegu spoin 

d) prawidłowość ukształtowania powierzchni, 

e) wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania, 

f) jednolitość barw płytek (wzór), 

g) odchylenie krawędzi od kierunku pionowego i poziomego, przy użyciu łaty o długości 2m ( 

nie powinno przekraczać 2mm na długości łaty 2m),  

h) odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno być większe niż 

2mm na całej długości łaty, 

i) powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 

j) dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie może 

przekroczyć 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m, 

k) w podkładzie i okładzinach należy wykonać zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru 

spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe, 

l) osadzenie listew dylatacyjnych systemowych, 

m) ocena wyglądu zewnętrznego elementów, 

n) ocena prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w powierzchniach okładzin, 

8.4 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne), 

b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
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c) odbiorowi końcowemu robót. 

8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i 

jednoznacznym powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Odbiór 

przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.6 Odbiór częściowy techniczny robót 

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 

rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 

Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, 

zawierające w szczególności : 

a) Dziennik budowy  

b) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów i wyrobów, 

c) ustalenia technologiczne, 

d) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowychtechnicznych, 

e) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 

w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-63/B-10145 Posadzka z płytek. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

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

właściwości i 

znakowanie 

PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

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

PN-EN12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej na bazie żywic reaktywnych. 

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

PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenia odporności na zbrudzenie. 

PN-EN 434:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie stabilności wymiarów i 

zwijania się po działaniu ciepła. 

PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie rezystancji 

elektrycznej. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r. 

Karty techniczne i instrukcje stosowania wybranego producenta materiałów i wyrobów. 


