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KODY CPV: 

 

Grupy robót: 

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej  

454- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasy robót: 

4522 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

4545 - Roboty wykończeniowe pozostałe 

Kategorie robót: 

45221 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45450 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

45421 – Stolarka budowlana 

45442 – Roboty malarskie 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

ST 0.00 Wymagania ogólne   

ST 1.10 Ścianki działowe z płyt G-K ( grupa CPV 454 )  

ST 2.10 Gładzie gipsowe ( grupa CPV 454 )  

ST 3.10 Montaż stolarki drzwiowej ( grupa CPV 454 )  

ST 4.10 Roboty malarskie ( grupa CPV 454 )  

ST 5.10 Podłogi i posadzki – Wykładziny PCV ( grupa CPV 454 )  
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ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania ogólne, które muszą być 

przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich elementów robót wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach adaptacji pomieszczeń z 

przeznaczeniem na serwerownię i punkty dystrybucyjne w budynku G Powiatowego Centrum 

Medycznego w Grójcu  

 

 W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub 

Szczegółowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone  

w Umowie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

 Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono  

w projekcie wykonawczym, możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych 

materiałów lub urządzeń nie unieważnia specyfikacji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

-plan BIOZ, 

-szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw   jakości, atestów, 

certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, o wykaz sprzętu, maszyn  

i środków transportu, 

- wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 

informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania 

robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczących 

instruktaży  

w zakresie BHP. 

 

 Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 

  

Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem: wykonanie całości prac podlegających na 

adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na serwerownię i punkty dystrybucyjne w budynku G 

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania. 

Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 

korespondencji pomiędzy inspektorem , projektantem i wykonawcą. 

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inspektor Nadzoru -osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór 

nad wykonywaną inwestycją. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora,  

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

z prowadzeniem budowy. 

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Odpowiednia zgodność -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Obiekty budowlane -są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-

użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji. 
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2. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony środowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 

627) 

 Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., 

poz.1362) 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r.  

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r.? Nr 169) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 

109) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat  

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych(Dz.U.  

z 2002r., Nr 8) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120) 11. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 

 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 

1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133). 17. 

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

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

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953). 
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 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - adaptacja pomieszczeń w budynku G 
 

ST 1.10 ROBOTY ZWIĄZANE ZE ŚCIANKAMI Z PŁYT G-K. 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót  montażu ścianek działowych w ramach adaptacji pomieszczeń z 

przeznaczeniem na serwerownię i punkty dystrybucyjne w budynku G Powiatowego Centrum 

Medycznego w Grójcu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza szczegółowa specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem ścian z płyt kartonowo- 

gipsowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 

 

1.3. Zakres robót ujętych w SST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane  

z postawieniem ścianek działowych z płyt G-K wspartych na stelażu stalowym ujętych w projekcie. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Płyty kartonowo-gipsowe 

 Materiałem zastosowanym do wykonania okładzin ścian są płyty kartonowo- gipsowe 

ognioodporne typu GKF grubości 12,5 mm układane w 2 warstwach. Przed przywiezieniem płyt na 

plac budowy należy sprawdzić, czy są one całe, czy nie mają pęknięć, ubytków i innych cech 

eliminujących je do wbudowania. Po przywiezieniu płyt na budowę powinny one być składowane na 

stosach ułożonych na równych podkładach, mając na celu niedopuszczenie do spaczenia płyt. 

Powinny one być składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach, w których nie będą 

narażone na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. 

 Płyty dostarczone na budowę powinny posiadać atest producenta potwierdzający wszystkie 

ich właściwości płyt (wytrzymałość, gęstość, trwałość, wilgotność itp.). 
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2.2. Profile stalowe 

Należy stosować profile C100 i U100 o szerokości 100 mm. 

 Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji ścianek powinny być proste, czyste od 

wewnątrz i zewnątrz i bez widocznych śladów zgnieceń, załamań i innych uszkodzeń. Powinny być 

przechowywane z dala od ciągów komunikacyjnych na budowie w celu zapobieżenia uszkodzeń 

mechanicznych. Powinny być układane na regałach lub w stosach i posegregowane według 

przekrojów. 

Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty producenta. 

 

2.3. Akcesoria 

 Do wykonywania w/w robót wykorzystywane również będą : taśma uszczelniająca, 

blachowkręty, masa z gipsu szpachlowego i taśma zbrojąca. Wszystkie te elementy powinny posiadać 

atesty i certyfikaty jakości producentów. 

 

2.4. Wypełnienie 

Wełna mineralna posiadająca cechy: 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ osiągane: 0,040 W/mK, 

- reakcja na ogień: A1 

- hydrofobizowana. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót 

 Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z wykonaniem ścian z płyt kartonowo- 

gipsowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

 Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Profile z blachy powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie ścianek 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścianek działowych należy dokładnie wytyczyć ich 

usytuowanie, zgodnie z projektem budowlanym. 

 Wykonanie ścianek należy rozpocząć od stabilnego przymocowania do podłoża, sufitu  

i przegród pionowych konstrukcji z profili stalowych w odstępach przewidzianych przez producenta 

systemu zabudowy. Okładanie konstrukcji stalowej płytami kartonowo- gipsowymi wykonywać 

mocując je za pomocą blachowkrętów w odstępach nie większych niż 25 cm. Łebki wkrętów powinny 

znajdować się poniżej płaszczyzny mocowanej płyty. Przed przymocowaniem płyt z drugiej strony 

konstrukcji wolne miejsca w konstrukcji należy wypełnić wełną mineralną o grubości równej 

szerokości profili stalowych. Płyty ognioodporne należy kłaść dwuwarstwowo na każdej ze stron. Pod 

płytami kartonowo- gipsowymi należy umieścić folię paroizolacyjną. Łączenia między płytami należy 

zabezpieczyć taśmą zbrojącą i masą gipsu szpachlowego. Wszelkie nierówności oraz wgłębienia po 

blachowkrętach należy również zaszpachlować gipsem szpachlowym. 

 

5.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót 

 Powierzchnie ścian powinny być równe i tworzyć płaszczyznę lub być ukształtowane zgodnie z 

projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną długości  

2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. 

 Roboty związane z wykonaniem ścian z płyt kartonowo- gipsowych muszą być wykonane 

zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 

podstawą do odmowy przyjęcia tych prac. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione 

na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym 

warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.3. Drobne naprawy 

 Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 

nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 
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napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora 

nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. 

 Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem 

napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 

przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- rodzaju zastosowanych materiałów, 

- dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji sufitu, 

- estetyki robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 1 m2 powierzchni ściany. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót związanych  

z wykonaniem ścian z płyt kartonowo- gipsowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością 

wykonawcy, odpadów technologicznych. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-19402:1996 - Płyty gipsowe. 

PN-B- 19406:1997 - Płyty warstwowe gipsowo- kartonowe. 

BN-89/6734-09 - Sucha mieszanka tynkarska –szpachlówka. 

PN-86/B-04360 – Spoiwo gipsowe. 
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ST 2.10 GŁADZIE GIPSOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru gładzi gipsowych które zostaną wykonane w ramach adaptacji pomieszczeń  

z przeznaczeniem na serwerownię i punkty dystrybucyjne w budynku G Powiatowego Centrum 

Medycznego w Grójcu. 

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 

- Gładzie gipsowe stanowią warstwę wygładzającą istniejące podłoże, którym jest okładzina gipsowo-

kartonowa. Nanoszone są ręcznie. 

- Do prac tymczasowych i towarzyszących należy zaliczyć: - zagruntowanie podłoży. 

-  Zgodnie z projektem przewiduje się iż dwukrotnemu układaniu warstw gładzi poddaną zostaną 

wszystkie styki wzniesionych ścian z płyt G-K 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: 

Sucha mieszanka gipsowa - materiał składający sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy  

i domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zaprawy. 

Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 

- gipsy szpachlowe, 

- tynki cienkowarstwowe, 

- gładzie. 

Tynk cienkowarstwowy i gładź - gotowa mieszanka produkowana na bazie spoiwa gipsowego lub 

maczki z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność  

i reologie. Służy do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na 

tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem gładzi gipsowych. 

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

projektem i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw 

od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Gips szpachlowy 

 Należy zastosować gips szpachlowy typu G służący do wyrównywania i szpachlowania 

podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. 

 Typu B stosowany do wyrównywania podłoży wykonywanych z betonu, tynków 

cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Może być 

nakładany na gładkie podłoże budowlane lub na odnawialne stare podłoże tynkarskie.  

 Wszystkie wyżej wymienione mieszanki podlegają ocenie właściwości fizycznych  

i użytkowych zgodnie z wymaganiami i metodami badawczymi określonymi w normach: 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 

2.2. Preparaty do gruntowania podłoży Należy zastosować preparat 

Żółty lub mlecznobiały przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych w celu obniżenia ich 

chłonności, utwardzenia powierzchni i zwiększenia przyczepności między-warstwowej (preparat 

stosowany głownie pod pocienione wyprawy gipsowe). 

 

2.3. Woda 

 Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

 Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie 

ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. 
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5. MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW 

 Gips powinien być przechowywany, w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach,  

w pomieszczeniu suchym i warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem  

i zanieczyszczeniem. 

 Gips workowany należy układać w stosy na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze. 

Między stosami i przy ścianach należy pozostawić wolną przestrzeń umożliwiającą dostęp do każdego 

stosu. Dopuszczalna liczba warstw - 8 dla worków po 40kg i 10 dla worków po 25kg. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Przygotowanie podłoża 

Polega na jego zagruntowaniu w celu zwiększenia przyczepności warstwy nakładanego gipsu. 

 

6.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich 

 Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie 

odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego 

powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego 

wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 

 Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. 

Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, 

która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 

plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był  

w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania  

i utrudnić pracę, 

 

6.3. Szpachlowanie 

 Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5mm za 

pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do 

podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności 

można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie 

powierzchnię należy ponownie dwukrotnie za-szpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie 

przeszlifować. 
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7. ODBIORY ROBÓT 

 Podstawą końcowego odbioru technicznego gładzi wykonanych z fabrycznie przygotowanych 

mieszanek tynkarskich są wyniki badań wymienionych w p. 4 normy PN-70/B-10100. Gładzie należy 

przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii III wg normy PN-70/B-

10100. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 Gładzie ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od posadzki do stropu.  

 Gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych. 

 Z powierzchni gładzi nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych mniejszych niż 1 m2 oraz 

powierzchni do 3 m2 jeżeli ich ościeża są tynkowane. 

 Z powierzchni gładzi potrąca się powierzchnie otworów do 3 m2 jeżeli ich ościeża nie są 

tynkowane. Potrąca się również wszelkie inne powierzchnie nie tynkowane większe niż 1 m2 

 Gładzie ościeży otworów o powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej 

długości otynkowanych ościeży i szerokości ościeży w stanie surowym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. Spoiwa PN-B-30041:1997 Gips 

budowlany. Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy PN-B-30042:1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy. 

10.2 Inne przepisy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wyd. 2004 
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ST 3.10 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM 

STOLARKIDRZWIOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej w ramach adaptacji 

pomieszczeń z przeznaczeniem na serwerownię i punkty dystrybucyjne w budynku G Powiatowego 

Centrum Medycznego w Grójcu. 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem stolarki drzwiowej. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i p.poż. W skład tych robót wchodzą: 

- montaż drzwi wewnętrznych stalowych laminowanych wraz z ościeżnicą metalową, 

- montaż drzwi wewnętrznych laminowanych wraz z ościeżnicą. 

 

 

1.4.Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne". 

 

stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 

metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, 

bramy) oraz wnętrz budynków. 

okucia -oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej 

otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
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ościeżnica -jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze 

budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 

ościeże -oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 

przeznaczony do zabudowania stolarką 

 

 

2. MATERIAŁY 

Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg projektu. 

 

 

2.1. Stolarka drzwiowa. 

Drzwi  – atestowane przeciwpożarowe, wym. 90x200 cm. 

Dane techniczne: 

- zamek główny składający się z zamka centralnego, pomocniczego oraz rygla pionowego, 

- zawiasy trójdzielne, 

- tłumienie akustyczne 45 dB, 

- przeciwpożarowe – odporność ogniowa EI-60, 

- dymoszczelność Sa, Sm, 

- antywłamaniowe klasy C, 

- zintegrowany samozamykacz. 

  

Drzwi – wewnętrzne o klasie odporności ogniowej EI30 

 Skrzydło w systemie przylgowym, ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami 

HDF, powierzchnia gładka pokryta laminatem HPL lub folią drewnopodobną, wyposażone w zamek, 

wym.  90 x 200 cm. 

 

 

3. SPRZĘT 

 Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć 

narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć: 

- pion, przymiar, poziomica, 

- młotki ręczne, 

- wiertarki, 

- wkrętaki, 

- kliny, ściągi. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli 

uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować 

samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde 

drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone 

folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające 

na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na 

prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać  

i transportować w odrębnych opakowaniach.  

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 

Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu. 

 

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

 Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów 

technologicznych. Wymiar drzwi - liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem,  

a ościeżnicą). Przewidziany otwór montażowy według producenta 206x96cm. 

 

 

5.3. Montaż stolarki drzwiowej 

 Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie  

z wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić  

w ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. 

Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą 

materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą 

pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy 

przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, 

uszkodzeń, odrapań, pęknięć musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać  

i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła 

drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na 

zwichrowanie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę 

przygotowania do prac wykonawczych. 

 

Kontroli podlegają aspekty estetyczne jak i oddziaływanie robót na pozostałą cześć konstrukcji. 

 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 

więcej niż 3 mm. 

 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym      

  uwzględnieniem ilości kotew,  

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

  zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

 Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy. Przy 

zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 

 

 

Odbiór materiałów 

 Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
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podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

 

Odbiór techniczny robót 

 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien 

objąć następujący zakres prac: 

- otwory na drzwi, 

- roboty montażowe - na zasadach podanych w instrukcji montażu, 

- uszczelnienia i regulację - na zasadach jw. 

 

 Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu 

właściwie wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest obmiar robót oraz cena jednostkowa, w którą wliczone są 

następujące czynności: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie ościeży, 

- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 

- montaż okuć i zamków, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN/B-02100 Skrzydła  

i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000:1996.  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. PN-EN 1906:2003 

Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. 

 

 

  



 

 
 

 

 

SENDnet Grzegorz Dacka ul. Ignacego Paderewskiego15 lok. 42  26-600 Radom 

 

St
ro

n
a2

1
 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - adaptacja pomieszczeń w budynku G 
 

ST 4.10 ROBOTY MALARSKIE 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich w ramach adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na 

serwerownię i punkty dystrybucyjne w budynku G Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót związanych z malowaniem powierzchni Obejmują prace związane  

z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

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

na celu wykonanie powłok malarskich W skład tych robót wchodzą: 

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

- Trzykrotne malowanie ścian i sufitów remontowanych pomieszczeń.  

- Zabezpieczenie i późniejsze uprzątnięcie placu budowy 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
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2. MATERIAŁY 

Zaleca się użycie następujących farb: 

akrylolateksowe o odporności na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-C81914:2002) 

kolor z palety RAL zgodnie z poleceniem inwestora. 

 

 Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą 

„Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 

„równoważny” wyrób.- po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

 Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie 

ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

 Przed przystąpieniem do nanoszenia pokryć malarskich należy zakończyć roboty rozbiórkowe, 

murarskie związane z gładziami gipsowymi i montażem stolarki . 

 

5.3. Wykonywanie powłok 

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa ni+ +8°C.  

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 



 

 
 

 

 

SENDnet Grzegorz Dacka ul. Ignacego Paderewskiego15 lok. 42  26-600 Radom 

 

St
ro

n
a2

3
 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - adaptacja pomieszczeń w budynku G 
 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian  

i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących  

i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygład powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla, bądź wałka. 

 

 Wszystkie powłoki malarskie należy wykonać dwukrotnie na całej powierzchni, po uprzednim 

zagruntowaniu powierzchni zgodnie z instrukcja producenta i jej oczyszczeniu z kurzu i pyłów 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej ni+ 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 wygładu 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. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. Przy 

wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez 

wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być 

wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące wykonywanych robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest obmiar robót oraz cena jednostkowa, w którą wliczone są 

następujące czynności: 

- oczyszczenie powierzchni, 

- gruntowanie, 

- malowanie dwukrotne powierzchni, 

- zabezpieczenie posadzek i stolarki przed zabrudzeniem, 

- uprzątnięcie placu budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 27. 

Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne. 

 

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

emulsyjnymi. 

PN-87/B-01100 Roboty malarskie 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
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ST 5.10 Podłogi i posadzki –Wykładziny PCV TARKETT 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ułożeniem wykładziny PCV Tarkett Granit SD, wraz z technologią układania, w ramach 

adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na serwerownię i punkty dystrybucyjne w budynku G 

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie  

i odkurzanie, impregnacja powierzchni.  

 

1.4. Określenie podstawowe 

- wykładzina PCV Tarkett Granit SD lub równoważna, 

- masy klejowe. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Granit SD lub równoważna: 

Specyfikacja techniczna ( istotne parametry minimalne): 

- grubość całkowita : 2,0 mm, 

- waga całkowita :  3000g/m2, 

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P, 

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna, 

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna, 

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1, 

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9, 

- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV, 

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6, 

- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność, 

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C dobra, 

- kolory : 14 kolorów. 
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3. SPRZĘT 

 Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt 

materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze 

swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 

 Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań 

użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu 

technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt 

jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność 

odpowiednich dokumentów. 

 

4. TRANSPORT 

 Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie 

ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. 

Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na 

podestach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykładzina Tarkett Granit SD. 

 Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu 

uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas 

wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania 

pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność 

podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek 

które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być 

odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie  

z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak 

również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast 

temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV Tarkett 

Granit SD powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami 

producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Wokół 

ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na 

ścianę 10cm. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu 

wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia 

stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Przed 

przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość posadzki 

betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą 

przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego ma być sprawdzana pod 

względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 

wykonanej i odebranej podłogi. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. 

W protokole należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą 

odbioru robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

 Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. 

W przypadku wystąpienia poprawek w protokole należy odnotować ten fakt z kreśleniem terminu ich 

wykonania. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 

-  przygotowanie stanowiska roboczego,  

-  dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  

-  przygotowanie podłoża,  

-  ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem,  

- przyklejenie wykładziny, wykonanie złączy (sznurem do spawania),  

- frezowanie złączy, 

- uziemienie wykładzin prądoprzewodzących,  

- umycie posadzek winylowych wodą,  

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  
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10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe  

z polichlorku winylu. Wymagania. 

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych  

i elektrycznych właściwości użytkowych.  

PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I - Budownictwo ogólne. 

 

 


