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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH 

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Nazwa zamówienia  

„Remont pokoi akademickich i sanitariatów w budynku przy ulicy Falęckiej 9/11 w
Warszawie”, 

Zamawiający: Szkoła Głowna Służby Pożarnictwa Warszawa, ul. Słowackiego 52/54

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i 
odbioru robót, branży budowlanej objętych przedmiotem zamówieni pn.:  „Remont pokoi 
akademickich i sanitariatów w budynku przy ulicy Falęckiej 9/11 w Warszawie”

1.3. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności 
wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w 
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4. Zakres Robót objętych STWiOR 
Zakres robót oraz nazwy kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
45421131-1 - Instalowanie drzwi 
45410000-4 - Tynkowanie 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
45442100-8  -Roboty malarskie 
45432113-9 – Kładzenie parkietu
45432110-8 – Kładzenie wykładzin elastycznych
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.5. Informacje o terenie budowy 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i 
kanalizacyjna. Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z wymaganiami Inwestora 
– opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren 
Budowy. 

1.6.2. Zgodność Robót z STWiOR 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STWiOR. Dane 
określone w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 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 STWiOR i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

1.6.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
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materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Przy wariantowym zastosowaniu rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiOR. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru..

6.2.Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
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przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 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. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową i STWiOR w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru.Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót.  Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami 
nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie 
obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu (jeżeli dopuszcza takie odbiory Umowa), 
c) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
• dokumentacją kosztorysową 
• kosztorysem ofertowym 
• ustaleniami z inwestorem 
• wiedzą i sztuką budowlaną
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 
zakresu robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.2. 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. 

8.3. Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego (dokument złożony w Kancelarii) oraz Inspektora 
nadzoru (wpis do Dziennika Budowy). Odbioru końcowego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektor nadzoru i Wykonawcy. W toku 
odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. Finałem odbioru końcowego jest 
podpisanie przez komisję Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB oraz PW, opisie robót.
Cena obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 
zaplecza itp.
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
późniejszymi zmianami)
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa
1997
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH 

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania : „Remont pokoi 
akademickich i sanitariatów w budynku przy ulicy Falęckiej 9/11 w Warszawie”

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. Zakres prac 
rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
- demontaż stolarki drzwiowej 
- demontaż okładzin podłogowych z płytek
- demontaż okładzin ściennych z płytek
- skucie tynków 
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich 
- demontaż wykładzin dywanowych
- rozbiórki posadzek drewnianych

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i STWiOR - Wymagania Ogólne.

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiOR - Wymagania Ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz ceglany, gruz ceramiczny, elementy drewniane, wykładziny dywanowe, elementy 
metalowe, inne; 
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3.SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów i sprzętu 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość 
przewożonych materiałów i sprzętów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń 
towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową i opisem przedmiotu 
zamówienia. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy i materiały, które stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Ewentualne rusztowania, konstrukcje
podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na własny koszt. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych wykładzin, okładzin z płytek ścian i podłóg, posadzek
drewnianych 
- 1 szt. wykutych ościeżnic 
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
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zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8. ODBIORY ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki, 
- selektywne wywożenie odpadów 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

III. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45410000-4 Tynkowanie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków, 
gładzi gipsowych i okładzin wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach planowanej
inwestycji :„Remont pokoi akademickich i sanitariatów w budynku przy ulicy Falęckiej 9/11 
w Warszawie”

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków i okładzin
wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres Robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: - wykonania tynków, gipsowych, 
cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian i stropów- wykonania gładzi 
gipsowych jednowarstwowych - szpachlowania. Powyższy wykaz obejmuje zakres robót 
podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, 
konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i STWiOR - Wymagania Ogólne. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiOR - Wymagania Ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł. 

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów, 
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a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być 
drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

2.3.1 Zaprawy przygotowywane na budowie
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
-Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. - 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. - Do zapraw tynkarskich należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. - Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 
25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. - Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

2.3.2 Gotowe suche mieszanki
Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową.

2.4.Gładź szpachlowa 
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni 
ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach 
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, 
podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. 
Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, 
należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

2.5.Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki 
te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane 
spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: - gipsy tynkarskie, - 
gipsy szpachlowe, - tynki cienkowarstwowe, - gładzie. Gipsy tynkarskie są to mieszanki 
oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych 
środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i 
podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich 
charakteryzuje różne zużycie oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są 
następujące typy gipsów tynkarskich: - gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do 
wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, - gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do 
ręcznego tynkowania, - gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw 
tynkarskich o grubości 3- 6 mm. Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są 
przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, 
cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać 
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jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy 
szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki 
którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G 
służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków 
gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz 
z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt
gk wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży 
wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania 
gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na 
odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe 
mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem
wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie
gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych
podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz
pomieszczeń.

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: - szczotki włosiane lub druciane 
do czyszczenia podłoża, - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: - środkami transportu do 
przewozu materiałów, - betoniarkami do przygotowania zapraw, - agregatem tynkarskim, - 
mieszarka do zapraw - drobny sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania szczegółowe 
Transport materiałów do wykonania okładzin 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. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki nie powinna być niższa niż 
5°C. Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:
- wykonaniu ścianek działowych, - założeniu instalacji i orurowań, - montażu 
podokienników

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
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5.3. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez
zmycie10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Powierzchnie zagruntować.

5.4.Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynk trójwarstwowy 
powinien być wykonany z obrzutki,narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – 
w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na 
zawilgocenie. Tynk dwuwarstwowy kat. III powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. 
Obrzutkę należy wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji 
odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna 
wynosić 3-4 mm. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka 
pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być zatarty 
na gładko. Należy stosować zaprawy cementowowapienne w tynkach narażonych na 
zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od 
płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku:- - pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4 mm. - poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 

5.5. Wykonywanie tynków gipsowych 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości 
podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. 
Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z
czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: - niewłaściwie 
przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, - 
zamarznięte podłoże, bardzo - tynkowanie mokrego betonu, - brak lub niewłaściwy środek 
gruntujący. Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane 
środkami gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. 
Do podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w 
postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą 
one warstwę kontaktową w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na 
oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym 
reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do 
mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy 
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku podłoża w postaci 
ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny 
miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem 
gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy
zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych 
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podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy 
musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z 
użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. 
Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać 
jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często 
mieszać w pojemniku. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi 
wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach 
betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie
z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej 
ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie 
trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować 
mieszadła mechaniczne, np.nakładki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma 
konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają 
szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana
w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne 
właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w 
czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas 
wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w 
których zakończono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie
metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, 
zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie 
(wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w 
taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, 
lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie 
„szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki 
oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a 
mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i 
nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał 
powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim 
okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi 
(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega 
zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt
wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki 
jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu 
pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli 
lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można 
„ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą 
tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą 
warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali 
nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje 
się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię
odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie 
zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy 
należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt 
ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi 
się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków 
wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia 
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niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci 
przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo 
uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, 
że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię 
tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody 
wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

5.6. Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz 
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych.
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 
prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. 
Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i 
pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna 
szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej 
wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych 
lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego 
wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 
masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami 
Inwestora. W szczególności obejmują: - badanie dostaw materiałów, - kontrolę 
prawidłowości wykonania robót, - kontrolę poprawności wykonania i skuteczności 
uszczelnień, - prawidłowości wykonania podłoża - przyczepności tynków do podłoża - 
grubości tynków - wyglądu powierzchni tynków - wykończenia tynków w newralgicznych 
miejscach - ocenę estetyki wykonanych robót. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne 
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru wszystkich robót jest metr kwadratowy [m2 ]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót podano w Wymaganiach Ogólnych Specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie
sporządzonym przez Wykonawcę , a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Cena Robót obejmuje: - dostawę materiałów, - przygotowanie podłoża - wykonanie 
tynków cementowo-wapiennych lub gipsowych lub gładzi gipsowych. 

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

IV. PODŁOŻA, KŁADZENIE PŁYTEK
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 
45431000-7 - Kładzenie płytek 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży, posadzek i okładzin ściennych z płytek, które zostaną wykonane w 
ramach planowanej inwestycji :„Remont pokoi akademickich i sanitariatów w budynku przy
ulicy Falęckiej 9/11 w Warszawie”

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w poz. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podłoży, posadzek i okładzin ściennych z płytek. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży, posadzek i okładzin ściennych 
wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES- płytki 30x30 cm układane na klej 
metodą zwykłą
- okładzin ściennych z płytek glazurowanych 20x25 cm układanych na klej metodą zwykłą
- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej
- izolacji przeciwwodnej na ścianach i posadzce 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i STWiOR - Wymagania Ogólne.

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiOR - Wymagania Ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją kosztorysową, STWiOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne
Płytki – gresy (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu przez 
Wykonawcę wzorów)
Właściwości płytek podłogowych: 
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- wymiary 30 x 30 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - długość i szerokość ± 1,5 mm, - 
grubość ± 0,5 mm, - krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
- ścieralność PEI, min IV klasa ścieralności,
-antypoślizgowość min R10
Płytki glazurowane (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu przez
Wykonawcę wzorów)
- wymiary 20x25 cm
Izolacja przeciwwodna
- np. dwuskładnikowa masa uszczelniające Ceresit CR 166 lub równorzędna                      
o właściwościach: 
- wodoszczelna 
- elastyczna 
- kryjąca rysy w podłożu 
- współpracuje z taśmą uszczelniającą 
Klej do płytek 
Stosować zaprawę klejową wodoodporną. 
Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fug. 
Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz
posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone 
do obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
Listwy do naroży glazury z PCV.
Zaprawa samopoziomująca 
Stosować zaprawę samopoziomującą kompatybilną z pozostałymi produktami (np. 
klejem). 

3.SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju,
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
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4.TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy 
zabezpieczyć przed zamoczeniem. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami 
transportu. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 
nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować 
w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, 
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 
rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość 
większa niż połowa płytki. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawiona pod kątem 
około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów konsystencja zaprawy klejącej sprawiają, że zaprawa nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować 
następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: - 50 x 50 mm – 3 mm 
- 100 x 100 mm – 4 mm - 150 x 150 mm – 6 mm - 200 x 200 mm – 6 mm - 250 x 250 mm 
– 8 mm - 300 x 300 mm – 10 mm - 400 x 400 mm – 12 mm. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe). Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: - do 100 mm – około 2 mm - 
od 100 do 200 mm – około 3 mm - od 200 do 600 mm – około 4 mm - powyżej 600 mm – 
około 5-20 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami 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 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
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zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. 
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. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
Przed przystąpieniem do układania i w trakcie układania płytek należy przestrzegać: 
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 
wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 
b) w pomieszczeniach, w których układa się płytki na klejach na bazie cementu, w trakcie 
robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być 
niższa niż 5 stopni C, 
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna 
być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 
powinna być wykonana na linii wodorozdziału, 
d) układane płytki powinny być czyste; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania  
e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż
3 mm na całej długości łaty, 
f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć 
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku pierwszego, - 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w 
przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
h) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między 
płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe, 
i) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: - do 100 mm - 
około 2 mm, - od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, - od 200 mm do 600 mm - około 4 
mm, - powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 
j) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania 
Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub 
zastosować specjalne wkładki. 

22



„Remont pokoi akademickich i sanitariatów w budynku przy ulicy Falęckiej 9/11 w Warszawie”

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów,
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwodnej
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 
- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą lub spadkową o ile 
spadek jest przewidziany projektowo, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny
poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.3. Pozostałe wymagania 
- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
- należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
- sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami STWiOR. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 
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6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie
materiały i zaprawy klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w
dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat 
lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w
normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; 
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
- sprawdzenie poprawności wykonania izolacji przeciwwodnej

7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót płytkarskich 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór materiałów 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

8.2. Odbiór robót 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie odchylenia płaszczyzny posadzki, badanie za pomocą 2m łaty nie powinno 
wykazać prześwitów większych niż 3mm
-szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie
sporządzonym przez Wykonawcę , a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.

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

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

– PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa B III. PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne
prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

– PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%10%. Grupa A III.

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

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

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

– PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

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

– PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
uderzenia metoda pomiaru współczynnika odbicia. 

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

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

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

– PN-EN 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. 
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– PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic 
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 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 sciskanie. 
– 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. 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

V. ROBOTY MALARSKIE 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem: „Remont pokoi 
akademickich i sanitariatów w budynku przy ulicy Falęckiej 9/11 w Warszawie”

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu wykonanie 
wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – ściany, sufity (czyszczenie, odtłuszczanie, gruntowanie)
- malowanie tynków,
- roboty zabezpieczające np. folia malarska

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i STWiOR - Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiOR - Wymagania Ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i 
oleje. 

2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie 
dla poszczególnych rodzajów farb i powinny one odpowiadać normom państwowym lub 
mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanymi przez producenta 
oraz z zakresem ich stosowania. 
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2.3. Farby 
Stosawać farby emulsyjne do wymalowań tynków ścian i sufitów w kolorze białym i 
kolorach pastelowych

2.4. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej.

2.5. Folia malarska 
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją. Sprzęt malarski: 
pędzle, wałki, taśma malarska,

4. TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Stare powłoki malarskie usunąć i zmyć wodą z dodatkiem środka dezynfekującego 
dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). 
Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnić 
odpowiednią zaprawą. Umytą powierzchnię malować dwukrotnie farbą. W przypadku 
nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy 
sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne 
od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby 
rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może odbywać 
się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilość warstw 2. Drugą 
warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci handlowej. Po zakończeniu 
malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co 
najmniej dwóch warstwach, aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury 
powłok. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 
niż +8°C.W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych , 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
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Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
Powierzchnie betonowe malowane żywicami naprawiać zaprawami polecanymi przez 
producenta danej farby. 

5.2. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania można stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi, żywicznymi jako podkład stosować kompatybilne grunty 
polecane przez producentów farb.

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, 
smug, plam i śladów pędzla. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową , 
- jakośći zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowania podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 
- spójnośći powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
- grubośći powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktury malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i
rys, 
- wykończenia powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie 
malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowego efektu prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i
fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności 
powierzchni, zacieków, itp. 

6.1.Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
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zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest [m2] powierzchni zamalowanej.

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1.Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
specyfikacji. 

8.2.Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do
powłok o dobrej, jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na 
zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie
sporządzonym przez Wykonawcę , a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
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opisie. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

       -PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
       -PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
       -PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
       -PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
       -PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
       -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część „ B” Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 4. Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, wydanie ITB  2003
rok. 
       -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie
Arkady  1990 r.
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

VI. STOLARKA DRZWIOWA
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45421131-1 Instalowanie drzwi

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z realizacją zadania: „Remont
pokoi akademickich i sanitariatów w budynku przy ulicy Falęckiej 9/11 w Warszawie”

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
drzwi wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – drewnianej  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i STWiOR - Wymagania Ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiOR - Wymagania Ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY 
- drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne i łazienkowe (szyba matowa, tuleje 
wentylacyjne), okleinowane , wypełnienie płyta wiórowa otworowa, klamka z szyldem np. 
PORTA Minimax lub inne spełniające parametry (kolorystyka do wyboru przez 
Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę wzorów)
- ościeżnice metalowe regulowane fabrycznie wykończone
- materiały pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka . 

3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym
sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 

4. TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych 
oraz przesunięciem lub utratą stateczności. Każda partia wyrobów przewidziana do 
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wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Przed wbudowaniem drzwi należy sprawdzić, czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 
zanieczyszczone), 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

5.2. Przygotowanie ościeży 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. Brak 
prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą 
zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 

5.3.Montaż stolarki 
Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy 
umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować 
mechanicznie do ościeży. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką 
poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu skrzydeł 
należy je wyregulować i uzbroić w okucia. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem –do czasu zakończenia prac budowlanych.
Zabezpieczenia elementów drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami STWiOR. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,   
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,   
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest  [szt.] montowanych ościeżnic, [m2] montowanych skrzydeł 
drzwiowych
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ocenia się: 
- prawidłowość funkcjonowania stolarki drzwiowej 
- wizualnie ocenia się występowanie uszkodzeń, zabrudzeń powierzchni ościeżnic i 
skrzydeł oraz okuć
-uszczelnienie połączeń z tynkiem ścian

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie
sporzadzonym przez Wykonawcę , a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
-PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie
-PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i
prostokątności
-PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Metoda pomiaru
-PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda
badania
-PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badań
-PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -
Klasy tolerancji
-PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań
-PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
-PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

 

34



„Remont pokoi akademickich i sanitariatów w budynku przy ulicy Falęckiej 9/11 w Warszawie”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

VII. POSADZKI Z WYKŁADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH (DYWANOWYCH)
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45432110-8 Kładzenie wykładzin elastycznych

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ułożeniem posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych przy 
realizacji: „Remont pokoi akademickich i sanitariatów w budynku przy ulicy Falęckiej 9/11 
w Warszawie”

1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót związanych z ułożeniem posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych.Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących czynności: 
-przygotowanie podłoża posadzki (z masy samopoziomujące), 
-docinanie arkuszy, 
-klejenie wykładzin, 
-prace wykończeniowe, ułożenie cokolików, listew progowych

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i STWiOR - Wymagania Ogólne

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiOR - Wymagania Ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wykładziny dywanowe

Należy zastosować wykładziny dywanowe rulonowe, o wymiarach pozwalających uniknąć 
łączeń.
Klasa użytkowności 33 (do biur i obiektów użyteczności publicznej), z atestem 
trudnozapalności (kolorystyka do akceptacji przez Zamawiającego)
Wykładziny należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, 
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nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczających 
przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w 
odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz 
pozbawione jakichkolwiek wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących 
uszkodzić wykładzinę. 
Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej.  
Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do 
+ 25 C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń 
grzewczych. 

2.2. Klej do wykładzin. 
Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin dywanowych (osakrylowy), ze 
stosowaniem się do wskazań producenta. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -Wymagania ogólne.
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania przy 
jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
użytkowania. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 
-noże do cięcia wykładziny, 

-liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików, 

-paca do nanoszenia kleju, 

-walec dociskowy. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

4.2. Transport materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli 
uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie 
prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co 
najmniej następujące dane: 
-nazwę i adres producenta, 
-oznaczenie ( nazwę handlową), 
-wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
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Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość 
warstw tak, aby nie powstały załamania wykładziny. Klej transportować w oryginalnych, 
zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających 
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny. 
Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 
temperatura otoczenia 17 – 25 C, 

temperatura podłoża 15 – 22 C, 

względna wilgotność powietrza max 75%. 

Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu,
w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu 
dokładnego dopasowania do podłoża. Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny 
pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety fabryczne wszystkich rolek do 
chwili zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego 
pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. 
Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 
Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość 
instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny 
podłogowe musi być: 
-wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
-suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 
CM nie może przekraczać 2,5 %, 
-bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 
warstwy wygładzającej, 
-gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 
-równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 
1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 
-czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Dla zapewnienia w/w warunków należy wykonać wylewki samopoziomujące.

5.4. Instalacja wykładzin. 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 
kompozycję kolorystyczną zgodną z projektem dla pomieszczeń. 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia. Dopiero wtedy 
przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by 
materiał¸ pozbył¸ się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie 
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istotne w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, 
gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów 
przeznaczonych do wykładzin dywanowych. 

5.5. Uwagi i zalecenia końcowe. 
W celu uzyskania najlepszego rezultatu: 
-należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji, 
-używać tylko klejów polecanych przez producenta wykładzin, 
-dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny, 
-w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne 
listwy kompensacyjne, 
-nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie - 
powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu 
do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
przygotowania podłoża, 
Kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej posadzki 
(kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu wykładziny, 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 
Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich 
produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. Przed przystąpieniem 
do montażu wykładzin należy skontrolować stan podłoża i sporządzić protokół. 
Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża należy sporządzić protokół pomiaru 
oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowę zestawów
wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów 
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami 
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 
wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatności 
wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio 
jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli 
powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe jak w przedmiarze [m2].
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony 
przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót 
konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, ułożenia
warstwy wykładziny wraz przyklejeniem.

8.2. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 
przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 
(atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

8.3. Odbiór techniczny robót. 
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i 
posadzek oraz okładzin ściennych.
Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić: 
-zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją, 

-prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń oraz zachowania wzorów 
zgodnych z projektem, 

-dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, 

-protokoły sprawdzenia stanu podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie
sporzadzonym przez Wykonawcę , a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE

-PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
-PN - EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologia.
-PN - EN 1307:2001 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Klasyfikacja dywanowa. 
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-PN-B-02854 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania 
płomieni po posadzkach podłogowych. 
-PN-76/B-10142 Posadzki z wyk adziny. Wymagania i badania techniczne przył
odbiorze,
-BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.
-PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia pod ogowe Wyznaczanieł
szerokosci, d ugoł sci, prostoliniowosci.
-PN-EN 13318:2002 Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonania –ł ł ł
Terminologia.
-PN-EN 13813:2003 Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonania --ł ł ł
Materia y -- W ał ł sciwosci i wymagania.
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

VIII. PODŁOGI DREWNIANE
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 45432113-9 Kładzenie parkietu
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych wymiana i uzupełnieniem podłóg w ramach zadania „Remont pokoi 
akademickich i sanitariatów w budynku przy ulicy Falęckiej 9/11 w Warszawie”

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z remontem podłóg drewnianych.
Zakres robót:
– ułożenie parkietu z wykorzystaniem klepek z rozbórki
– ułożenie nowych klepek dębowych na klej na podłożu cementowym(uzupełnienie 
brakujących klepek)
- montaż listew przypodłogowych (materiał z rozbiórki)
– szlifowanie zgrubne
– szpachlowanie
– szlifowanie
-  lakierowanie

–
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i STWiOR - Wymagania Ogólne

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  STWiOR - Wymagania Ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
nadzoru.
Materiały:
-parkiet dębowy gr 22mm,
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-lakier podkładowy, 
-lakier nawierzchniowy
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.
Elementy do wykonania podłóg winny być zabezpieczone i odpowiednio składowane.
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego
asortymentów.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -Wymagania ogólne.
Do wykonania prac, proponuje się użyć następującego sprzętu:
–  szlifierki do dużych powierzchni ( o wymiarach bębna 250 x750 mm)
- szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników i miejsc pod 
    kaloryferami
– szlifierko- polerkę
– drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT.
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST -Wymagania ogólne, zgodnie z technologią 
założoną w dokumentacji projektowej. 
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak:
- samochód skrzyniowy
- samochód dostawczy
Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem  w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST -Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z ukladaniem, 
cyklinowaniem, lakierowaniem parkietów.

5.2. Podłoże
Podłoże powinno być równe ,suche i  czyste.  Przed ułożeniem  parkietu należy zbadać
wilgotność podłoża cementowego. 

5.3. Roboty montażowe
Technologia układania parkietu musi gwarantować utrzymanie wysokiej jakości wykonania 
robót oraz dotrzymania wymogów sztuki budowlanej i wszystkich zaleceń inspektora 
nadzoru. W trakcie układania parkietu należy segregować klepki , sprawdzając wymiary a 
także odcień drewna. Po ułożeniu parkietu należy parkiet wyszlifować i pomalować.
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5.4. Malowanie
Po ułożeniu parkietu należy przystąpić do cyklinowania. Na tak przygotowana podłogę 
nałożyć lakier podkładowy. Po malowaniu zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć 
warstwę lakieru nawierzchniowego- lakier do podłóg narażonych na duże obciążenie .
Ponownie zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć drugą warstwę lakieru 
nawierzchniowego. Po 8 godz. dokonać montażu listew przypodłogowych i wykonać 
lakierowanie końcowe lakierem nawierzchniowym.
Generalnie należy przestrzegać zaleceń z karty materiałowej danego producenta lakieru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania materiałów.
Użyte materiały do układania i parkietu muszą być zgodne z dokumentacją przetargową.

6.2. Badania zgodności.
-  sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty
-  sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym
-  sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały uzgodnione
z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru.

6.3. Badanie wykonania podłoża i podłogi.
-sprawdzenie metod wykonania robót – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i
porównanie z dokumentacją, oraz sprawdzenie użytkowanego sprzętu.
S

-badanie prawidłowości wykonania podłoża – przeprowadza się przez oględziny
zewnętrzne dla stwierdzenia, czy podłoże odpowiada wymaganiom. 
-badanie wykonania ułożenia parkietu, szlifowania i malowania zgodnie z zaleceniami
producenta.
Badanie materiałów i elementów o należy wykonać bezpośrednio na budowie przez
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z wymogami zamawiającego. 
Dopuszczalne tolerancje wykonania robót
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów :
– max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm - w pomieszczeniu

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)podłogi i mb listew.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST -Wymagania ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie podłoża
– układanie podłogi

8.4 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu jak i zgodności z dokumentacją .
Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa.
Odbiór końcowy robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 
najmniej :
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół końcowy jest podstawą do dokonania płatności za wykonane roboty.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie
sporzadzonym przez Wykonawcę , a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
-PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub
wypustami
-PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione
-PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz
                                         posadzki deszczułkowe
-PN-EN 13488/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzki mozaikowej

-PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze sobą elementów
                                         drewna liściastego
-PN-EN844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica .Terminy ogólne dotyczące tarcicy
-PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego
Inne dokumenty
-Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na 
budowie.

-Warunki techniczne wykonania producentów odbioru budowlano-montażowych - 

Wyd.Arkady1990

-Instrukcje producentów materiałów budowlanych

-Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U dz 2004r Nr 92 poz.881)
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