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WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany stolarki drzwiowej 
oraz roboty wykończeniowe.  
1.2. Specyfikacji Technicznej Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja 
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy 
specyfikacja  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wymiany stolarki drzwiowej. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej 
ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  

1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.     obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2.     budynku   -   należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem,  wydzielony   z   przestrzeni   za   pomocą   przegród   
budowlanych   oraz   posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.4.     remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.5.   terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
1.4.6.   aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.7. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.8.   rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy   w   rejestrze   obmiarów   podlegają   potwierdzeniu   
przez   Inspektora   nadzoru budowlanego. 
1.4.9.   materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
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zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
1.4.10.   odpowiedniej   zgodności    -    należy   przez   to   rozumieć   zgodność   
wykonanych   robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
1.4.11.   poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.12.   części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną  do   spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-
użytkowych    i możliwą  do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.13.   ustaleniach  technicznych   -    należy   przez   to   rozumieć   ustalenia   
podane    w   normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
1.4.14.   inspektorze   nadzoru   inwestorskiego  -  osoba   posiadająca   odpowiednie   
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości  i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.15.   istotnych wymaganiach -  oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
1.4.16.   przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności  technologicznej  ich wykonania,  ze  szczegółowym  
opisem  lub  wskazaniem podstaw  ustalających   szczegółowy   opis,   oraz   wskazanie   
szczegółowych   specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.17.   robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres  prac,   które  po  wykonaniu  są  
możliwe  do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                      
z dokumentacją projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1.     Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.3.     Zgodność robót ze specyfikacja wykonania i odbioru robót 
Specyfikacja wykonania i odbioru robót  oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze 
specyfikacja wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione  innymi,   a  elementy  budowli   
rozebrane   i   wykonane   ponownie   na  koszt wykonawcy. 
1.5.4.     Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym; ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5.     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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów   i norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i  wokół terenu 
budowy oraz będzie   unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.    Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                           
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie   i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 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.  
1.5.9. 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 życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 
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 Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.    MATERIAŁY 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w ST. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem ze spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm  Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych .  
 

ST 1. 1. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych cementowo -wapiennych w 
budynku mieszkalnym.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 
1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, instrukcjami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową Specyfikacją i poleceniami Inspektora.  
1.5.1. Wymogi formalne.  
Wykonanie tynków cementowo - wapiennych, wewnętrznych powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z 
wymaganiami norm.  
1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 
zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
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zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na 
nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Zastosowane materiały.  
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na 
budowie. Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny 
odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać 
siarczanów, chlorków, organicznych domieszek.  
Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.  

3. SPRZĘT.  
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub 
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.  
Roboty można wykonać przy użyciu innego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed 
wilgocią. Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest 
kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być 
wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż.  
Przy gaszenia wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp . 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane.  
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane w 
PN-70/B10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
5.3. OPIS OGÓLNY. Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:  

 zakończone wszelkie roboty stanu surowego,  
 zakończone roboty instalacyjne podtynkowe,  
 zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Tynki należy wykonywać w temp nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, ze w ciągu doby 
temperatura nie spadnie poniżej 00C. W niższych temperaturach można wykonywać 
roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki zewnętrzne należy wykonywać jako trójwarstwowe, pospolite, kat III, składające 
się z obrzutki, narzutu i gładzi.  
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 
odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm . 
Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki.  
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, 
należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1. Narzut należy wykonywać wg pasów lub 
listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2 10), po związaniu obrzutki 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 

ORAZ ROBOTY  BUDOWLANE  WYKOŃCZENIOWE 
 

 8

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać 
pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 
8-15mm. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 
warstwy narzutu.  
Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek użyty do 
wykonywania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gładź należy 
zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą.  
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny być 
zwilżane wodą.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
 osadzenie ościeżnic (z wyjątkiem aluminiowych),  
 jakość podłoża  
 ukształtowanie powierzchni krawędzi,  
 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek.   

Powyższe zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru-robót budowlano-
montażowych"  

 7. ODBIÓR ROBÓT.  

7.1. Odbiór materiałów.  
Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, 
zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan 
podłoża.  
7.2. Odbiór końcowy.  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in. zgodność ukształtowania powierzchni i 
krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, gładkość i stan powierzchni -
występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć wyprysków i spęcznień jest 
niedopuszczalne, przyczepność tynków do podłoża (min 0,025 MPa).  

 8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
rysunkami i specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w ślepym kosztorysie.    
Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do księgi obmiaru. Obmiar wykonanych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach.  
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
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Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy 
odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i lub zmianie 
Wykonawcy Robót.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiaru. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  
8.5. Jednostka obmiaru.  
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). Ilość jednostek jak w przedmiarze robót.  

 9. PODSTAW A PŁATNOŚCI  
Zasady i warunki płatnosci - jak w umowie.  
Cena za wykonane prace obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 zakup materiałów potrzebnych do wykonania robót 
 transport i przechowywanie materiałów 
 korzystanie z narzędzi i sprzętu 
 wykonanie wszytkich prac objętych zamówieniem wraz z pracami 

przygotowawczymi i towarzyszącymi 
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu budowy wraz z wywiezieniem odpadów ( 

gruz budowlany, zdemontowane ościeżnice, skrzydła, okucia,  akcesoria , 
opakowania, itp )  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
roboty tynkowe,  
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze,  
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych Wymagania,  
PN-86/B-01300 Cementy Terminy i określenia,  
PN-73/B-04309 Cement Metody badań Oznakowanie stopnia białości,  
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakości,  
PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane Analiza 
chemiczna,  
PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne Oznaczenie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych.  
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ST 1.2. STOLARKA 
 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania montażu stolarki drzwiowej wewnęrznej w budynku.   
Zakres stosowania Specyfikacji Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż stolarki drzwiowej w budynku zamieszkania zbiorowego.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
Specyfikacji i poleceniami Inspektora.  
1.4.1. Wymogi formalne. Stolarka powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną 
dokumentacją techniczną, zaleceniami producenta i instrukcja wbudowania, 
akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie 
z wymaganiami norm.  
1.4.2. Warunki organizacyjne. Przed przystąpieniem do robót wykonawca, oraz nadzór 
techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem  organizacji robót, wykonanymi przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 
warunkami istniejącymi w miejscu osadzania drzwi i upewnić się ze zapewniają one 
możliwość bezusterkowego wykonania prac.  

 2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały.  
Drzwi pełne, „80”, kompletnewraz z ościeżnica oraz osprzętem ( klamka, zamek, 
zawiasy ) 
KONSTRUKCJA DRZWI: 

o POKRYCIE : Okleina: CPL 
o POSZYCIE : płyta HDF  
o WYPEŁNIENIE :  „plaster miodu”  
o RAMA:  Rama skrzydła z klejonki drewnianej.  
o OBRZEŻE:  Przy pokryciu CPL obie pionowe krawędzie skrzydła pokryte 

taśmą ABS o grubości 1 mm.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 

ORAZ ROBOTY  BUDOWLANE  WYKOŃCZENIOWE 
 

 11

o ZAMEK :  Zamek z wkładka z gałką od strony pokoju ( patrz zdjecie 
poniżej, po prawej stronie )  dla drzwi montowanych w pokojach ( 22 szt. ). 

 
Dla drzwi wejściowych do pomieszczeń sanitarnych ( 4 szt. ) zamek z 
wkładką bez gałki. 

o OPASKA : Dla 12 szt drzwi ( osadzonych w ścianie o gr.12 – 15cm należy 
przewidzieć od strony korytarza opaskę, której zadaniem bedzie 
maskowanie styku oscieżnicy ze ścianą. Opaska w kolorze i fakturze jak 
skrzydło drzwiowe i ościeżnica. 

o Kolorystyka według uzgodnień z Zamawiającym, systemowe np. PORTA 
lub inne podobne.  

OŚCIEŻNICE: 

o ościeżnice regulowane (do drzwi przylgowych) 
o ościeżnice okleinowane CPL, w kolorze i fakturze jak skrzydło drzwiowe i 

opaska 
 

 3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  

 4. TRANSPORT  
Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Warunki przechowywania 
elementów drzwi, elementów łączących i pomocniczych powinny zapewniać stałą 
gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
krytych, zamkniętych o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami 
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozją i wpływami atmosferycznymi). 
Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu 
na metale np.  wapna, zapraw budowlanych, kwasów.  

 5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. Przed 
przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki, należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac poprzez: ocenę miejsca wbudowania, w szczególności 
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stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania, 
sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich 
wymiarami, a wymiarami ościeży, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą 
niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.  
5.2. Opis ogólny Do mocowania stolarki nie wolno używać materiałów które mogłyby 
uszkodzić wbudowywane elementy. Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać 
przenoszenie sił wywołanych ciężarem wbudowanego elementu. Połączenia elementów 
metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość swobodnego 
wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury.  

 6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1. Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
 wykończenie ościeży otworów drzwiowych, mocowanie ościeżnic,  
 uszczelnienie ościeżnic,  
 działanie mechanizmów zamykających.  

 7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Odbiór elementów i akcesoriów.  
Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na 
sprawdzeniu:  

 zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta,  
 podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych  
 zgodnie z obowiązującymi normami,  
 stanów powierzchni.  

7.2. Odbiór końcowy  
Przy odbiorze montażu stolarki powinno zostać sprawdzone:   

 zgodność wbudowanego elementu,   
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, poprzez ocenę 

sposobu i rozmieszczenia miejsc   
 zamocowania oraz stanu i wyglądu zamontowanych elementów,  
 prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających, drzwi 

powinny się lekko otwierać i zamykać,  

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 
kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. Obmiar 
wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.  
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót 
nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona 
przez średni przekrój.  
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8.3. Urządzenia i sprzęt po miarowy  
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy 
odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a 
także w przypadki, występowania dłuższej przerwy w robotach bądź zmiany 
Wykonawcy Robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi 
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do księgi obmiaru którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  
8.5. Jednostka obmiaru   
Jednostką obmiaru jest m2   
Ilość jednostek - jak w przedmiarze robót.  

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zasady i warunki płatnosci - jak w umowie.  
Cena za wykonane prace obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 zakup materiałów potrzebnych do wykonania robót 
 transport i przechowywanie materiałów 
 korzystanie z narzędzi i sprzętu 
 wykonanie wszytkich prac objętych zamówieniem wraz z pracami 

przygotowawczymi i towarzyszącymi 
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu budowy wraz z wywiezieniem odpadów ( 

gruz budowlany, zdemontowane ościeżnice, skrzydła, okucia,  akcesoria , 
opakowania, itp )  

 

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-91/B-02020  
PN 90/B-92010  
PN 90/B-78010  
PN-68//M-78010  
PN 89/B-06085  
PN-80/M-02138  
PN 78/M-02138  
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ST 1.3 ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich w przy wymianie drzwi wewnętrznych w  budynku.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora.  
1.5.1. Wymogi formalne  
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót igwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. Wykonawstwo robót malarskich zgodne z wymaganiami norm.  
1.5.2. Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić. W przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań należy uzyskać dodatkową akceptację Inspektora. Prace 
malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub 
drabin. Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować 
odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna okulary i maski ochronne wentylacja 
pomieszczeń zabezpieczenia p.poż.). Przy pracach malarskich musza być 
przestrzegane przepisy p. poż. i bhp.  

 2. MATERIAŁY  
2.1. Zastosowane materiały  
Zastosowanym materiałem do malowania są farby emulsyjne do wymalowań 
wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki, podłoża gipsowe, betonowe itp. 
Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN93/C 89440 i posiadać ocenę 
higieniczna PZH. Farby charakteryzują się dobra przyczepnością do podłoża, 
odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie detergenty. Tworzą gładkie 
powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzje pary wodnej. Do malowania 
obróbek blacharskich należy użyć gruntoemalii. Zastosowanymi materiałami do 
malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do zabezpieczania 
powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składają się: farba gruntująca 
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. np. farba poliuretanowa 
do gruntowania i emalia poliuretanowa, podkład alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i 
emalia. Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę 
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podkładu i warstwy nawierzchniowej jednocześnie. Powłoka dekoracyjna (tapeta 
natryskowa) do wykonania w hollu i korytarzu części biurowej parteru w kolorystykach 
wg uzgodnień z Zamawiającym na uprzednio przygotowanym podłożu . 
Ze względu na fakt, że prace malarskie będa polegały na uzupełnieniu uszkodzonych w 
czasie wymiany drzwi wewnetrznych powłok malarskich i będa obejmowały tylko ścianę  
w okolicy drzwi należy dostosowac kolorystykę do koloru  już  istniejących pozostałych 
ścian.  

3. SPRZĘT  
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub 
innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  

 4. TRANSPORT  
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je 
transportować samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający 
ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i 
emaliami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych w 
temperaturze 5-30°C.  

 5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane.  
5.2. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich  
Wszystkie wymagnia zostały opisane w PN-69/B- 10280 "Roboty malarskie budowlane 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi' oraz PN-69/B-10285 
"Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". 
Wszystkie użyte farby, powłoki dekoracyjne i lakiery muszą posiadać odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oceny PZH i odpowiadać 
polskim normom.  
5.3. Opis ogólny  
5.3.1. Malowanie farbami na podłożach z tynków cienkowarstwowych,  tynków 
cementowo-wapiennych lub płyt gipsowo-kartonowych.  
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone.  
Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni.  
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 
przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farb). Prace malarskie należy prowadzić w 
temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem  wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne 
warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2 3 godzinach, używając 
farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne 
nałożenie farby.  
Do farb akrylowych nie można dodawać farb klejowych, wapna,  kredy i innych farb 
emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane 
mlekiem wapiennym.  
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 
nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z 
dodatkiem detergentów.  
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5.3.2. Malowanie elementów metalowych.  
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
starannie oczyszczone z rdzy,  tłuszczów,  topników z procesu spawania, poprzez 
szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,  
elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 
oczyszczania).  
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-
20°C  wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się 
wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu mgły występowania rosy 
we wczesnych godzinach  rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem rozprowadzając farbę równomiernie po 
podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość 
dwóch warstw gruntujących,  nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna wynosić 
ok. 25-50 un (zależnie od zaleceń producenta farby).  Na krawędzie i naroża należy 
nałożyć dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadnicze] powłoki gruntującej.  Miejsca 
stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości.  
Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować.  
Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu 
warstwy gruntującej.  
Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych,  
dopuszczalne jest również stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy 
rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc,  bez 
przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu 
poprzednich (po ok.  12 godzin  o ile producent farby nie zaleca inaczej).  
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej I tydzień 
pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska.  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy:  

• podłoża (tynku ościeżnic itp ),  
• grubość powłoki malarskiej,  
• gładkość powłoki malarskiej,  
• kolorystykę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,  
• jakość.  

 7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów  
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb, 
powłók dekoracyjnych, lakierów oraz ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan 
przygotowania podłoża do malowania.  
7.2. Odbiór końcowy  
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.:  

 atestację  i zaświadczenia  o jakości  dostarczonych materiałów,  
 zgodność wykonanej  powłoki.  
 grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem,  
 stopień wyschnięcia,  
 stan powierzchni (bez zacieków zmarszczeń miejsc nie pokrytych) 

rozprowadzenia farby jednolitość   barwy i połysku,  
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 odporności na wycieranie i uderzanie, 
 równomierność.  

 8. OBMIAR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Specyfikacjami w jednostkach ustalonych w ślepym kosztorysie.  Obmiar wykonanych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzec Wykonawcy. lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.  
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość  pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach.  
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy 
odpowiednie  świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót.  
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza  się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
8.5. Jednostka obmiaru.  
Jednostką obmiaru jest m2(metr kwadratowy). Ilość jednostek. Jak w przedmiarze 
robót.  

 9. PODSTAW A PŁATNOŚCI  
Zasady i warunki płatnosci - jak w umowie.  
Cena za wykonane prace obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 zakup materiałów potrzebnych do wykonania robót 
 transport i przechowywanie materiałów 
 korzystanie z narzędzi i sprzętu 
 wykonanie wszytkich prac objętych zamówieniem wraz z pracami 

przygotowawczymi i towarzyszącymi 
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu budowy wraz z wywiezieniem odpadów ( 

gruz budowlany, zdemontowane ościeżnice, skrzydła, okucia,  akcesoria , 
opakowania, itp )  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.  
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PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla 
zastosowanych farb i lakierów.  
 

 
ST 1.4 ROBOTY PŁYTKARSKIE 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
płytkarskich majacych na celu likwidację uszkodzeń powstałych przy wymianie drzwi 
wewnętrznych.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac płytkarskich.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora.  
1.5.1. Wymogi formalne  
Roboty płytkarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. Wykonawstwo robót płytkarskich zgodne z wymaganiami norm.  
1.5.2. Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić. W przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań należy uzyskać dodatkową akceptację Inspektora.  

 2. MATERIAŁY  
2.1. Zastosowane materiały  
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym  w normach  polskich lub  aprobatach technicznych  ITB  
dopuszczających  dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Ze względu na fakt, że prace płytkarskie będa polegały na uzupełnieniu uszkodzonych 
w czasie wymiany drzwi wewnetrznych płytek ceramicznych oraz likwidacji progów w 
drzwiach i będa obejmowały tylko stosunkowo niewielkie powierzchnie w okolicy drzwi 
należy dostosowac gatunek, kolorystykę i wymiary płytek do płytek już  istniejących.  

3. SPRZĘT  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
-     szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ 

ORAZ ROBOTY  BUDOWLANE  WYKOŃCZENIOWE 
 

 19

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 4. TRANSPORT  
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  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane.  
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 +50C 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. Podłoże należy 
tak przygotować, aby zlikwidować istniejący próg między korytarzem a 
pomieszczeniem. 
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. 
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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 mieć jednakową szerokość większą 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 instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
 Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 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 
-  300x300 mm                     10 mm 
-  400x400 mm                     12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około   1m2  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. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
 Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 
 W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem 
 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłe i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 
ich wilgotną gąbką. 
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 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 między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
 W 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 zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych  powłok malarskich, 
 
Nie dopuszcza się 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. 
5.4.2.    Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych 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 przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Przed układaniem płytek na ścianie 
należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty 
należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
 Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych okładzinie.  
 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
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Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
 Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 
1m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
 Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
 Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. 
 Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
 Do spoinowania 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 wodą mokrym pędzlem. 
 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 
gładką gąbką. 
 Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie 
ich wilgotną gąbką. 
 Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny 
nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy:  

o przygotowania podłoża  
o prawidłowosci ukladania płytek, 
o sprawdzenie związania płytek z podkładem 
o sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia  

7. ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów  
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb, 
powłók dekoracyjnych, lakierów oraz ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan 
przygotowania podłoża do malowania.  
7.2. Odbiór końcowy  
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono  w 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 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
 pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do l 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 2 dowolnie wybranej powierzchni wielkości l m   należy 
zmierzyć  szerokość spoin suwmiarką 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). 
 

8. OBMIAR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Specyfikacjami w jednostkach ustalonych w ślepym kosztorysie.  Obmiar wykonanych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzec Wykonawcy. lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.  
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  
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 
powierzchnię 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. 
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8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy 
odpowiednie  świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym 
okresie trwania robót.  
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza  się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
8.5. Jednostka obmiaru.  
Jednostką obmiaru jest m2(metr kwadratowy). Ilość jednostek. Jak w przedmiarze 
robót.  

 9. PODSTAW A PŁATNOŚCI  
Zasady i warunki płatnosci - jak w umowie.  
Cena za wykonane prace obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 zakup materiałów potrzebnych do wykonania robót 
 transport i przechowywanie materiałów 
 korzystanie z narzędzi i sprzętu 
 wykonanie wszytkich prac objętych zamówieniem wraz z pracami 

przygotowawczymi i towarzyszącymi 
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu budowy wraz z wywiezieniem odpadów ( 

gruz budowlany, zdemontowane ościeżnice, skrzydła, okucia,  akcesoria , 
opakowania, itp )  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
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 ISO 10545-1:1999     Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki  
                                           odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.   Oznaczanie  wymiarów  i    
    sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni   
                                           wg skali Mohsa.  
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania  
    techniczne. 

 


