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SPECYFIKACJE TECHNICZNE Remont w pracowni matematycznej i fizyko-chemicznej Szkoła
Podstawowa Białośliwie
2
SPIS
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
ST 01.01 kładzenie płytek
ST 01.02 kładzenie i wykonanie podłóg
ST 01.03 roboty malarskie
ST 01.04 roboty budowlane, wykończeniowe pozostałe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla
wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane podczas realizacji zadania Remont w pracowni matematycznej i fizyko-chemicznej Szkoła
Podstawowa Białośliwie
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej dla robót budowlanych, sanitarnych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. 1.1. Ponadto
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr 130; poz.1389), niniejsza Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST 01.01 kładzenie płytek
ST 01.02 kładzenie i wykonanie podłóg
ST 01.03 roboty malarskie
ST 01.04 roboty budowlane, wykończeniowe pozostałe
1. 1.4.Określenia podstawowe.
Użyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U.
nr 108, poz.953).
Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilości.
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
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Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg itp.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003
r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w
przypadku wystąpienia tych zagrożeń
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostępu na plac budowy i po jej zakończeniu
demontowane.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody utyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego
odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny
koszt.
1.7. Zgodność robót z ST.
ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią
część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w ST 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 materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. Fakt
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż
do jego zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inżynierem
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną
kontraktową.
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr
publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.11. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej Wykonawca będzie utrzymywać
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sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia Nie dopuszcza
do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe utyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być utyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący
minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków
w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót
budowlanych jest obowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z
nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Inżynier budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.
1.16. Ochrona robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera oraz będzie
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób,
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego. Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.
1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót
poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego
2. MATERIAŁY.
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności
obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na
spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów
zdanego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu robót.
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Jeżeli Inżynier zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera 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. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inżyniera Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera
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 ST lub w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w , ST i wskazaniach Inżyniera w
terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót
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ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny. Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w
Umowie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowe, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać w
czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do
czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
Umowie,, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisową
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub laboratorium
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
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urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi
wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera
6.4.Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w testach. Na zlecenie Inżyniera
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera
6.5. Raporty z badań.
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż
w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań będą przechowywane w postaci
zaproponowanej przez Inżyniera
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych.
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą,
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. W przypadku materiałów, dla
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
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okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Księga obmiaru.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z
elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do
odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokumentuje wpisem
do Dziennika Budowy. Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót,
który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak
przy odbiorze końcowym robót. Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia
materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera Odbiór końcowy nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez
Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
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sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
a) Dokumentację powykonawczą,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub
zamienne),
c) Recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
g) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość
zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy, wartość prac sprzętu z kosztami towarzyszącymi, koszty pośredni i zysk. Do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT. Cena umowa może być zwiększona w następujących przypadkach:
a) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż można było przypuszczać z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozeznania,
b) Inżynier zleca wykonanie robót dodatkowych,
c) Inżynier zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich wynik nie potwierdza
występowania wad,
d) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych przekazanych
przez Inżyniera,
e) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie działają
zgodnie z wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe koszty.
Wszystkie dodatkowe koszty przedłożone przez Wykonawcę muszą być zatwierdzone przez
Inżyniera
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej.
Roboty te nie będą rozliczane osobno.
Płatności miesięczne, – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym.
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.
U. nr. 202; poz. 2072),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198; poz. 2041),
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia
w ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
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(Dz. U. nr 195; poz. 2011),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 2002
r.) z późniejszymi zmianami,
7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
8. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
późniejszymi zmianami,
9. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z
o.o., Warszawa 2003 r.,
10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych
w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
ST 01.01 kładzenie płytek
Specyfikacja Techniczna Układnie płytek ceramicznych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45431000-7 -kładzenie płytek
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH
Nazwa projektu: Remont w pracowni matematycznej i fizyko-chemicznej Szkoła Podstawowa
Białośliwie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-08 są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wewnętrznych okładzin glazurowych realizowanych w ramach zadania Remont w
pracowni matematycznej i fizyko-chemicznej Szkoła Podstawowa Białośliwie
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.
1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające
na celu wykonanie:
• pokrycia podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw
podłogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy użyciu gotowych zapraw klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności
materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonania wykładzin wewnętrznych oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:
1) wykonanie wewnętrznych okładzin posadzek z płytek ceramicznych układanych
w zgodnie z zamówieniem inwestora w pieszczeniu sali lekcyjnej,
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2) wykonanie cokolików wysokości 10 cm na ścianach w obrębie pomieszczeń z posadzkami ceramicznymi.
1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami
oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
Antypoślizgowość płytek
– krytyczny kąt poślizgu oznaczony w stopniach, tj.: kąt nachylenia powierzchni płytek polanych
olejem, po których człowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa się ( norma DIN 51130 ) . Przedziały
kąta w zakresie: a) 0–6° – ten przedział oznacza płytkę nie posiadającą cech antypoślizgowości,
b) 6 – 10 ° – ten przedział oznacza płytkę o antypoślizgowości R9,
c) 10 -19 ° -ten przedział oznacza antypoślizgowość R10 ( płytka antypoślizgowa),
d) 19 – 27 ° -ten przedział oznacza antypoślizgowość R11 ( płytka antypoślizgowa),
e) 27-35 ° -ten przedział oznacza antypoślizgowość R12 ( płytka antypoślizgowa),
f) powyżej 35 ° -ten przedział oznacza antypoślizgowość R13 ( płytka antypoślizgowa).
Parametr antypoślizgowości ( norma DIN 51097 ) dla pomieszczeń, w których człowiek porusza się boso:
a) A .12 °
b) B .18 °
c) C .24 °.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych Dokumentację robót wykładzinowych i
okładzinowych stanowią:
• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późn.
zm.),
• projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), •
dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z
ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami,
• protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych,
• dokumentacja powykonawcza.
• Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzględniać:
• materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
• lokalizacje i warunki użytkowania,
• rodzaj i stan
podłoży pod wykładziny.
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienione
wyżej dokumentacje robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót
wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mięć:
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu
i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
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stosowania w budownictwie.
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
• PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej EM3%.
Grupa B I.
• PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EM6%.
Grupa B IIa.
• PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<EM10%.
Grupa B IIb.
• PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B
III. Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to
płytek dla których
muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.
2.2.3. Kleje i zaprawy do spoinowania Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
2.2.4. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
• środki ochrony płytek i spoin,
• środki do usuwania zanieczyszczeń,
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. Wszystkie ww. materiały muszą mięć własności techniczne
określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i
zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. Podstawowy materiał
Do wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych z płytek ceramicznych
przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału:
1. płytki ceramiczne
40x40 cm – wewnętrzne, posadzkowe, antypoślizgowe R10,
2. zaprawa klejowa oraz fuga do płytek ceramicznych: elastyczne do zastosowań wewnętrznych,
3. roztwory gruntujące do podłoża pod okładziny ceramiczne,
4. środki czyszczące powierzchnie płytek ceramicznych po fugowaniu.
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin Do wykonywania robót wykładzinowych i
okładzinowych należy stosować:
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
• szlifierki kątowe,
• piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 4
4.2. Transport i składowanie materiałów Transport materiałów do wykonania wykładzin i 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. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów
podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt. 5 5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 stopni C i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i
przewiewem.
5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. Podłoża pod wykładziny Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mięć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
• podkłady związane z podłożem – 30 mm,
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 40 mm,
• podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 45 mm.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od
płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W
podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a
maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mięć
wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe
informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny
dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i
zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym
ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy
z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
5.3.2. Wykonanie wykładzin Przed przystąpieniem do zasadniczych robót 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. Szczególnie
starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca
się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża
oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy
,a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że
kompozycja 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
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• 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie wykładziny 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 kompozycji
klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy
ja 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 mikroruchami
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek
układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to
osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. 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. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. 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 ułożenia płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym
pędzlem. 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 gładka gąbka. 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.
5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
• ściany betonowe
• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
• płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki
wyrównać zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów
drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z
elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące
wymagania:
• powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata
kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości
łaty,
• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji.,
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza się
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wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych
starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej
marki niższej niż M4.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.
6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki,
kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą
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 -metrowa łatę,
• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badań powinny być porównane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania
wykładzin i okładzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kom-pozycji klejącej oraz innych robót
„zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących
wykonanych wykładzin i okładzin, a w szczególności:
• zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono na dokumentacji
powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. Przy badaniach w
czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie
ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien
obejmować:
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badana powierzchnia należy mierzyć z
dokładności do 1 mm,
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). Wyniki kontroli powinny być porównane z
wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania w dzienniku budowy lub protokóle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
• cała powierzchnia wykładziny powinna mięć jednakowa barwę zgodna z wzorcem nie dotyczy wykładzin
dla których różnorodność barw jest zamierzona),
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości 2 m)nie
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki,
• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawa do spoinowania,
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3
mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla
płytek gatunku drugiego i trzeciego,
• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
• cała powierzchnia okładziny powinna mięć jednakowa barwę zgodna z wzorcem
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m,
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3
mm na długości całej okładziny,
• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Zasady obmiarowania Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się
powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku
rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu
faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin
i okładzin elementem ulęgającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed
rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami
dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym
odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawa do
dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taka formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie
robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny
dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
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badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej
działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące
dokumenty:
• projekt budowlany,
• projekty wykonawcze
• dokumentacje powykonawcza,
• szczegółowe specyfikacje techniczne,
• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
• protokóły odbioru podłoże,
• protokóły odbiorów częściowych,
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się
przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt.
6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać
oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ja ponownie do odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub
okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych.
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W
przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół
powinien zawierać:
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
• ocenę wyników badań,
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. Protokół odbioru
końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca.
8.5. Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych
wykładzinach i okładzinach.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty
wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:
• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim
przypadku rozliczenie \może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
• robociznę bezpośrednia wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii
robót z kosztami zakupu,
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• wartość pracy sprzętu z narzutami,
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), Ceny jednostkowe uwzględniają również
przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i
towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie
i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub
innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym, a wykonawca sprawy te muszą zostać szczegółowo
ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie. PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 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%<E<6%. Grupa B II a. PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b. PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej
nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o
nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione
o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne
ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty
ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. PN-EN 188:1998 Płytki i płyty
ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
ST 01.02 kładzenie i wykonanie podłóg
ST – 01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG
KOD CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót posadzkarskich i okładzinowych dla zadania Remont w pracowni matematycznej i fizykochemicznej Szkoła Podstawowa Białośliwie
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót : zerwanie posadzki tworzyw sztucznych, gruntowanie podłoża, wylanie niwelującej masy
wyrównawczej, montażu homogenicznej wykładziny PCV z cokołem na wysokość 10 cm.
2. Materiały.
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”.
2.1.Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania okładzin podłóg winny odpowiadać i spełniać wymagania
norm odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych i użytkowych. Kompozycja
samopoziomującej posadzki powinna charakteryzować się następującymi cechami: bardzo dobrą
płynnością, dobrą przyczepnością do podłoża betonowego, dużą wytrzymałością na ściskanie powinna
stanowić doskonałe podłoże pod okładzinę z wykładziny PCV. Kleje winny być o dobrej jakości , jednorodne ,
odpowiednio wytrzymałe i o właściwościach określonych przez producenta w aprobatach technicznych lub
deklaracjach zgodności wyrobu. Akcesoria - listwy wyoblające pod wykładzinę, zgodnie z zaleceniami
Producenta. Do mas niwelących można stosować tylko wodę odpowiadająca wymaganiom normy “Woda do
betonów i zapraw “ , a bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną .. Wykonawca
może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera. Zastosowane
materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem
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dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
2.3. materiały
1. wykładzina
- homogeniczna grubości 2 mm,
- zabezpieczona fabrycznie poliuretanem - PUR,
- spawana termicznie,
- bezkierunkowa,
- antypoślizgowa - Klasa DS.
- trudnozapalna wg PN-B-02854:1996,
- odporna na ścieranie wg EN 649 grupa min. P,
- klasyfikacja zastosowań EN 685, 23/34/43,
- odporna na rozwój bakterii i grzybów
2. Wylewka samopoziomująca- masa niwelująca,.
3.Środek gruntujący – głęboko penetrujący , zgodny ze stosowanymi masami niwelującymi.
4.Kleje – zalecane przez Producenta wykładziny
5,Akcesoria – listwy wyoblające pod wykładzinę, zgodnie z zaleceniami Producenta.
3. Sprzęt.
3.1 Wymagania stawiane sprzętowi określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Wymagania
ogólne pkt. 3. Ponadto do wykonania masy podłogowej stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez
producenta materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inżyniera. Dla kontroli procesu
technologicznego i wykonywanych prac wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny.
Podczas robót, wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać
do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.
Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.1. Niezbędny sprzęt do wykonania samopoziomującej się posadzki
- agregat do układania wy lewki samopoziomującej,
- żuraw okienny,
- wiertarki, poziomice, szlifierki, wał do wykładziny.
3.2 Roboty wykładzinowe można wykonać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego. szpachle i pace
metalowe lub PCV ,noże lub narzędzia do cięcia ,,wałki dociskowe ,frezarka ręczna lub mechaniczna
,poziomice, łaty ,mieszadła
4. Transport.
4.1..Wymagania stawiane transportowi materiałów określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót wymagania ogólne pkt. 4.
4.2. Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu , zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
dużych ilości materiałów wskazane jest przewożenie ich na paletach , o ile wytyczne producenta nie mówią
inaczej.
4. Przechowywanie może odbywać się w pomieszczeniach krytych , zabezpieczonych przed
opadami i wilgocią , ogrzewanych , na równym podłożu , w opakowaniach fabrycznych.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w .„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.
Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:
• stan podłoża,
• temperatura podłoża i otoczenia oraz materiału,
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
• zużycie materiału na m2,
• pozostałości materiału – odpady,
• szczególne zdarzenia, np. duże zużycie materiałów, gwałtowne zmiany ciśnienia wg manometru pompy
podawczej itp.
Protokół z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. Wykładzinę należy
układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:
- temperatura otoczenia 17-25 C
- temperatura podłoża min. 15 C
- względna wilgotność powietrza poniżej 75%
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Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory są zgodne z
zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej
5.2. Przygotowanie podłoża do wykonania posadzki
Podłoże powinno być stabilne i wolne od kurzu, oleju i tłuszczy. Wgłębienia i dziury powyżej 10 mm należy
uzupełnić przygotowaną wcześniej zaprawą zmieszaną z 25-50% dodatkiem piasku o uziarnieniu 0-2 mm.
5.3. Wykonanie gruntowania
Przygotowane podłoże należy zagruntować preparatem rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1 lub
rozcieńczonym z wodą w st stosunku 1:3 przeznaczonym do gruntowania podłoży np. pod okładziny
ceramiczne czy wylewki samopoziomujące. Zużycie gotowej mieszanki wynosi ok. 0,2 litra/m2. W razie
bardzo chłonnych podłoży gruntowanie należy powtórzyć.
5.4. Wykonanie posadzki
Na przygotowaną, zagruntowaną i przeschniętą powierzchnię wylewamy przy pomocy węża
samopoziomującą posadzkę przemysłową , która służy do wykonywania równych, gładkich i dokładnie
wypoziomowanych posadzek
UWAGA:
Proces wylewania samopoziomującej masy podłogowej powinien być przeprowadzony z dużą precyzją i
ostrożnością przy regulacji ciśnienia. Przy gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze, może dojść do
zmiany płynności masy.
5.5. Czyszczenie sprzętu
Po zakończeniu wylewania należy dokonać czyszczenia sprzętu poprzez płukanie
wodą.
5.6. Utylizacja odpadów i opakowań
Opakowania po materiale posadzkarskim oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze wskazówkami
producenta materiału.
6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakość robót winna odbywać się na zasadach określonych w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 6.
6.2.. Wszystkie roboty zanikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem :
. jakości materiałów i wyrobów ,
. jakości podłoża pod płytki, równości podkładu,
. szczelności i właściwej szerokości spoin,
. jakości powierzchni okładzinowej,
. właściwości zastosowanych materiałów , zgodnie z przeznaczeniem ,
. wypełnienia elementów przegród izolowanych
7. Obmiar robót.
7.1. Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
wymagania ogólne pkt. 7
7.2..Podstawowy obmiar to powykonawczo obmierzona powierzchnia w m2 okładziny z płytek glazury i
kamieni sztucznych.
8. Odbiór robót
8.1.Wymagania i zasady odbioru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2. Każdorazowo szczegółowemu odbiorowi jako roboty zanikające podlega grubość w-wy masy niwelującej
i jej rodzaj, równość podłoża
8.3,.Przy odbiorze należy sprawdzić :
. zgodność robót z dokumentacją ,
. równość płaszczyzn – odchyłki nie mogą być większe niż 1 mm na długości 2 m łaty w każdym kierunku,
. kolorystykę ( barwa zgodna ze wzorem ) ,
. estetykę wykonanych robót wykładzinowych powierzchni podłogi ( narożniki ,
obramienia , połączenia z cokołem itp.)
9.Rozliczenie robót
9.1..Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –
Wymagania ogólne pkt. 9
9.2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
9.3.O ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót izolacyjnych nastąpi po odbiorze końcowym
obiektu , na zasadach określonych dla rozliczenia końcowego.
1. Przepisy związane
PN EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB.
PN-EN ISO 10545- Płytki i płyty ceramiczne .Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN 87 – Płytki i płyty ceramiczne.
PN-EN-12004 – Kleje do płytek.
PN-EN 12808- Kleje i zaprawy do spoinowania płytek.
PN-88/B-32250 – Woda do betonów i zapraw.
Instrukcje producentów i informacje techniczne o płytkach i płytach ceramicznych oraz technologiach
układania płytek . Katalogi płytek , klejów i zapraw.PN-EN 685 PN-ISO-9000
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.IV – Podłogi i posadzki,
Arkady - 1996 Instrukcje producentów i informacje techniczne o wykładzinach oraz technologiach ich
układania
ST – 01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich dla zadania Remont w pracowni matematycznej i fizyko-chemicznej Szkoła
Podstawowa Białośliwie
2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich występujących w remontowanej części budynku teatru.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”.
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót malarskich są między innymi:
. farba emulsyjna akrylowa
. szpachlówka celulozowa
. farba olejna do gruntowania
. farba olejna nawierzchniowa
. rozcieńczalnik,
Farby budowlane gotowe.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby emulsyjne i
olejne wytwarzane fabrycznie można stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach
ich dopuszczenia przez ITB. Parametry techniczne dla farb, wydajność i czas schnięcia zgodnie z kartą
techniczną producenta. Wskazówki BHP i p.poż. zgodnie z kartą techniczną producenta. Farby powinny być
pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Rozcieńczalniki.
Rozcieńczalniki dla poszczególnych rodzajów farb powinny być przygotowane zgodnie z
instrukcją producenta farby i odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.
Środki gruntujące.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną woda w stosunku
1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)
3. Sprzęt.
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.
Transport powinien zapewniać:
. stabilność pozycji załadowywanych materiałów
. zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem
. kontrolę załadunku i wyładunku,
5 Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do
malowania. Naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża
gładkość powierzchni. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne
producenta farb. Podłoża tynkowe powinny:
- pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub
pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane,
- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez
wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową, dla
pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub cementowo wapienną
- powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.)
chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących
się ziaren piasku,
- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb
i zaleceń producenta materiałów malarskich. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać
próbę na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb
olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania
twardości powłoki.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
6.2.Szczegółowe zasady kontroli jakości.
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 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.
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,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi. 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.
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
lub świadectwach. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farb, jednolitej barwy, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku
plam, smug, zacieków, pęcherzy, śladów pędzla. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie,
sprawdzenie odporności na zarysowanie, sprawdzenie przyczepności podłoża i odporności powłoki na
zmywanie. Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być wpisane każdorazowo do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”.
10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa,
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań,
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,
PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.
ST 01.04 roboty budowlane, wykończeniowe pozostałe
Podbudowa z chudego betonu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacją Techniczną -ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem Remont w pracowni matematycznej i fizyko-chemicznej
Szkoła Podstawowa Białośliwie , potbeton w sali nr 4 o grubości 5cm
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż
6 MPa i nie
większej niż
9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie kruszyw z cementem w
ilości od 5% do 7%, w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz
optymalną
ilością
wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość
na
ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są
zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
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normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Cement
Należy stosować
cementy portlandzkie CEM I klasy 32,5 N według PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu
Klasa cementu 32,5 1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5
3 Początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 75
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10
Przechowywanie cementu powinno się
odbywać zgodnie z BN-88/6731-08.
2.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:
- Żwiry i mieszanka wg PN-B-11111,
- piasek wg PN-B-11113,
- kruszywo łamane wg PN-B-11112,
- kruszywo Żużlowe z Żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004.
Kruszywo powinno spełniać
wymagania określone w normie PN-S-96013. Kruszywo
Żużlowe powinno być
całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37 i
Żelazawy według PN-B-06714-39.
2.3. Woda
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji
wykonanej podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B32250.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
2.4. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu
mogą być stosowane:
- preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
- folie z tworzyw sztucznych,
- włóknina wg PN-P-01715,
- piasek i woda.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy betonu, powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement±
0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- płyty wibracyjne,
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w
miejscach trudno dostępnych.
4. TRANSPORT
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić
cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami
wody. Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Projektowanie mieszanki chudego betonu Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z
Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do
wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
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- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ilości cementu,
- doborze ilości wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne wg PN-S-96013. Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej
Przechodzi przez sito (%) 63 31,5 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 -100 od 60 do 80 od 40 do 65 od 25 do 55 od 20
do 45 od 15 do 35 od 7 do 20 od 2 do 12 od 0 do 5 100 od 60 do 85 od 40 do 67 od 30 do 55 od 25 do 45
od20 do 40 od 15 do 35 od 8 do 20 od 4 do 13 od 0 do 5
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130
kg/m3. Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duży cylinder, metoda II).
5.2. Właściwości chudego betonu. Chudy beton powinien spełniać wymagania
Badania według 1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250
2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250
3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250
4 Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie więcej niż: 20 PN-B-06250
5.3. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC i
wyższa niż 25 stopni C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte.
5.4. Przygotowanie podłoża Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.
5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w
recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Składniki mieszanki betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S96013.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.6. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej Układanie podbudowy z chudego betonu należy
wykonywać przy użyciu prowadnic.
Podbudowy z betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż
0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej metody
Proctora (PN-B-04481, cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być
zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją + 10% i -20% jej wartości.
5.7. Spoiny robocze Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę
możliwości unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość
równocześnie. Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.
5.8. Nacinanie szczelin W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na
głębokość około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm.
Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub
prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0.
5.9. Pielęgnacja podbudowy Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu
poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnymi posiadającym aprobatę
techniczną, w ilościach ustalonych w ST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
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5.10. Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
chroniona przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw
podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
śniegu i mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać
badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie
wykonywania podbudowy betonowej
Częstotliwość badań Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej
1 Właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa
2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła
3 Właściwości cementu dla każdej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2
5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2
6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2
7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2
8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu; po 7 dniach po 28 dniach 3 próbki 3 próbki
9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inżyniera 10
Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu
6.2.2. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013.
6.2.3. Właściwości wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250.
6.2.4. Właściwości cementu Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości wg tabeli
6.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej Próbki dla badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15. Krzywa
uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą.
6.2.6. Wilgotność mieszanki Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej,
określonej w projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, -20% jej wartości.
6.2.7. Zagęszczenie podbudowy
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B04481 (metoda II).
6.2.8. Grubość warstwy podbudowy Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu.
Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
6.2.9. Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy
i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej
warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S96013. Trzy próbki
należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.
6.2.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28
dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 1 Szerokość podbudowy co 25 m 2 Równość podłużna co 25 m
3 Równość poprzeczna co 25 m 4 Spadki poprzeczne co 25 m 5 Rzędne wysokościowe co 25 m 6
Ukształtowanie osi w planie co 25 m 7 Grubość podbudowy w 3 punktach
6.3.2. Szerokość podbudowy Szerokość
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość podbudowy Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
-9 mm dla podbudowy zasadniczej,
-15 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.3.7. Grubość podbudowy Grubość podbudowy nie może różnić
się od grubości projektowanej o więcej niż:
-dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm,
-dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-EN 197-1 Cement. Część
1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3. PN-B-06250 Beton zwykły
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
5. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
6. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego
ST 01.04 roboty budowlane, wykończeniowe pozostałe
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
452-1 PODŁOŻA I PODKŁADY , UKŁADANIE STYROPIANU
452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-1 PODŁOŻA, PODKŁADY I POSADZKI BETONOWE, UKŁADANIE STYROPIANU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych związanych z wykonaniem podkładów i podłoży betonowych i wykładaniem styropianu
podłogowego w związku z Remontem w pracowni matematycznej i fizyko-chemicznej Szkoła
Podstawowa Białośliwie, Wylewka w sali nr 3 i 4 o grubości 8cm
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne. 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe. Podłoża i podkłady z zapraw i
betonu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
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obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Beton zwykły -beton o gęstości
powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa -mieszanka
wszystkich składników przed związaniem betonu. Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.
1.4. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą
zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem podkładów betonowych na stropie z betonu C8/10,
- wykonanie wylewki z jastrychu cementowego zatartego
- wykonanie wylewki cementowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne Do wykonania podkładów i podłoży mogą być
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania
podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego
źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania
w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
- Cement portlandzki,
- Zaprawa cementowa,
- Beton C8/10.
- Zaprawa samopoziomująca
Cement-wymagania i badania.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać
wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
- dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 -klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy C25/30, C30/37 -klasa cementu 42,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie
ma pewności, Se dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym
badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN
196-6; 1997,
- sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie
Vicata):
- początek wiązania -najwcześniej po upływie 60 minut,
- koniec wiązania -najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
wg próby Le Chateliera -nie więcej niż 8 mm, wg próby na plackach -normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń),
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w
cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i
nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie
może być użyty do wykonania betonu. Magazynowanie: cement pakowany (workowany) -składy otwarte
(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny
zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); cement luzem -magazyny specjalne
(zbiorniki stalowe lub Żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem,
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych
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ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa kl. 5 MPa -wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. 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 murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Beton
Beton powinien spełniać następujące wymagania:
- przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru recepturą,
- każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą,
- wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
Wylewka samopoziomująca
Samopoziomujący podkład podłogowy (25-60 mm) Atlas SAM 200 wyrównuje podłoża w
pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach,
korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego,
elektrycznego bądź wodnego. Tworzy podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele.
Właściwości
-anhydrytowo-gipsowy
-bez dylatacji do 50 m2
-umożliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze przewodzi ciepło
-samopoziomujący – ułatwia aplikację
Główne parametry
-zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm
-grubość warstwy: 25 – 60 mm
-wytrz. na ściskanie: min 16 N/mm2
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na Żądanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu:
- Samochód dostawczy do 0,9 t
- Wyciąg.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt
4.2. Transport materiałów Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła
betoniarskiego. Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej
o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane
materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie
miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym
opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12
miesięcy od daty produkcji.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN63/B-06251.
Posadzki cementowe
Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu.
Zakres robót przygotowawczych
- Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu pozostałych
zabezpieczonym gruntem .
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i
tłuszczące się warstwy zapraw.
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B –
10107 nie mniejsza niż 0,5MPa. - Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate,
bez pęknięć i szczelin. - Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Zakres robót zasadniczych
- Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest Żądanej grubości
posadzki. - Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.
- Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą,a następnie zaciera
packą stalową, skrapiając wodą.
- W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).
Wylewka samopoziomująca
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży:
-jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność 3%),
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-beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność 3%),
-podkłady anhydrytowe (wilgotność 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
Dylatacje
Jastrych oddzielić
od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM. Dylatacje
pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których przekątna nie przekracza 10 m.
Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe
należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń.
Przygotowanie masy Wylewanie maszynowe -suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszającopompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy
wypływającej z węża.
Wylewanie ręczne -materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych
Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa nadaje się
do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 minut. Właściwą
konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne
podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45÷50 cm.
Wylewanie masy
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu
wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Wylewanie maszynowe –za
pomocą agregatu mieszająco-pompujacego z ciągłym przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne
– tylko na polach o wielkości 10-15 m2. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych
wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując
np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem
wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się
samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 45
minut.
Pielęgnacja
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i
przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot
powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię
odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu
anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplnowilgotnościowych panujących w
pomieszczeniu.
Prace wykończeniowe
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności
okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą
powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją UNIGRUNT .
Folia PCW
Folia powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:
 grubość min. 0,3 mm
 wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%.Płyty styropianowe
Płyty styropianowe winny spełnić wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PNEN13172:2002.
Płyty styropianowe EPS-200-036 grubości 3cm pod posadzki w sali nr 3, grubości 10cm pod posadzki w
sali nr 4 .
Wymagania:
 współczynnik przenikania ciepła  =0,036 W/m2K
 naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 KPa
 wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa
 zakres temperatur stosowania – do 800C
 klasa reakcji na ogień E
płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość.
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SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być
odpowiednio przeszkolone.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne.
TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowolnego rodzaju, powinny być sprawne
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne.
WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.
Zakres wykonywania robót
Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie
elementy znajdujące się w warstwach posadzki takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne,
przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej poszczególnych branż. Wykonanie podłoża z piasku
średniego zagęszczonego mechanicznie do gruntu nośnego pod posadzką wg ST-02 Roboty ziemne.
UKŁADANIE FOLII PCW
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. W
przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy ( bez
wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować podkład
szerokości 15 cm.
Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących.
UKŁADANIE IZOLACJI Z PŁYT STYROPIANOWYCH
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy układaniu
kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min 3
cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być
suche, czyste i równe.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5
Ogólnej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: - Certyfikat na znak bezpieczeństwa
wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych 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 wyżej. oraz na sprawdzeniu
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
inspektora budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w
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dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) - stan podłoży na podstawie protokołów badań
międzyoperacyjnych, - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania podkładów przez
sprawdzenie: - równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż
2mm. - odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać
2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
6.4. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które
wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:
 wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę
 przygotowania podłoża ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości)
 kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej
 ułożenia warstwy ocieplającej
 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów
 grubości i ciągłości warstwy ocieplającej
 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu
połączenia warstw z podłożem.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są:
- [m2] dla podkładów betonowych,
- [m2] dla podkładów betonowych na stropach,
- [m2] warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej,
- [m2] warstw wyrównawczych -wylewki samopoziomującej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie
niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. - podkłady poprawić i przedstawić do ponownego
odbioru, - w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania
podkładów. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić z zanieczyszczeń.
8.3. Odbiór podkładów i podłoży Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B10145 „Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostałych punktach. Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań
kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę
laboratoryjnie przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót
- równości podkładu
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej łaty i
poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- prawidłowości wykonania spadków,
Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
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- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podkładu betonowego obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu C12/15,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] wylewki cementowej, jastrychu cementowego i
wylewki samopoziomującej obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie warstwy wyrównawczej – jastrych cementowy, wylewka samopoziomująca, itp.,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur.
PN-EN13163:2004
PN-EN20132:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
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