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STO 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez 
Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa 
wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych 
w ramach realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją 
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1  
i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy 
ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu opracowanego przez Biuro projektowe eM.Forma, Brzeżno  
ul. Świerkowa 16 i opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych określonych w projekcie. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie, możliwe jest po 
akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie unieważnia specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
- plan BlOZ, 
- szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw 
gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
- 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 dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Zakres prac dotyczących niniejszego zadania inwestycyjnego wchodzi: wykonanie prac budowlanych przebudowy 
pomieszczeń, w tym garażowych budynku strażnicy oraz wymiana nawierzchni placu manewrowego przy budynku 
JRG nr 1 i KM PSP w Koninie. 
 
1.4. Określenia podstawowe i skróty. 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
Aprobata Techniczna  - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania 
Długo ść obiektu  - odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub budynku. 
Droga  - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
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 inne technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, 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. 
Konstrukcja no śna (przęsło ) - część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia 
obciążenia stałego lub ruchomego. 
Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
Odpowiednia zgodno ść - 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. 
Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Przedsi ęwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja istniejącej. 
Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie prowadzenia zadania budowlanego. 
Rozpi ętość teoretyczna  - odległość między punktami podparcia. 
Szeroko ść całkowita obiektu  - odległość między krawędziami zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona w linii 
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prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego. 
Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu. 
 
Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma  
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez Wykonawcę 

i przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program 
zagwarantowania wykonania robót zgodnie z wymaganiami ISO. 

KB - Katalog Budownictwa 
 
1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniaj ące 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy i dokumentację 
uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i 
materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne 
dla każdego obiektu. 
 
1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na 
temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy 
dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z 
takiej oceny. 
 
1.7. Dokumentacja robocza 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania 
robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację 
roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane 
z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót. 
Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 
1.8.  Przekazanie placu budowy 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu 
budowy, a z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło 
podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 
 
1.9. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 108, póz. 953). 
 
1.10. Bezpiecze ństwo na placu budowy 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 
zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu 
publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót i mienia. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.11. Dziennik Budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika 
Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
 
1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem 
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował 
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Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
 
1.13. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za ur ządzenia podziemne i napowietrzne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi przełożeniami urządzeń 
podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi odnośne 
władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
powstałe w ten sposób koszty. 
 
1.14. Ochrona środowiska 
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania 
robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z 
którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami 
przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również 
jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję 
hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom. 
IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które 
mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu 
budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów 
odnośnych władz. 
VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na 
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, 
odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z 
tym związane ponosi Wykonawca. 
VII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do 
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 
VIII. Wykonywanie robót o dużym, długotrwałym natężeniu hałasu mogącym utrudnić wykonywanie pracy  
w budynku strażnicy, należy uzgodnić z Inwestorem/Zamawiającym. 
 
1.15 Bezpiecze ństwo 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. 
 
1.16. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 
pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie 
placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.17. Obci ążenie na o ś dla transportu kołowego. 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy 
obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. 
Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas 
ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez 
Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 
 
1.18. Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
1.19. Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom odpowiednie biura, 
jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, 
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ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 
 
1.20. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem budowlanym: 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25,póz.133). 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST. 
 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych i zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym 
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający  dopuszcza możliwość  składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i 
urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany 
na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i 
Projektantem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 
kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać 
wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z 
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
 
2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do 
robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie 
badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę 
materiałów. 
b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy 
Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego 
źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych 
składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
Wykonawcy. 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych 
ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi parametrach zapewniających swobodny przejazd 
ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie wg przewidzianych w recepturach 
asortymentów i frakcji, oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 
składowania. 
 
2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 
a) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar gruntu lub 
grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do Zamawiającego, materiały w 
nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie ten 
nadmiar materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do 
zadowalającego stanu. 
 
2.5. Materiały z rozbiórek 
Cegła, beton, asfalt, kostka betonowa. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je w stanie 
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gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem (pompa do betonu na samochodzie, środki 
transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie). 
Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni 
odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w razie awarii. 
Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Podczas ruchu ciężarówek należy 
zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w 
terminie zgodnym z harmonogramem. 
c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie projektami i 
rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz Projektem Organizacji Robót. 
Uwagi ogólne 
• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją Producenta. 
W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed 
niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 
• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadają uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów 
Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz 
aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników 
zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz 
zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. 
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5.2. Zakres robót 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na: 
budynek Biblioteki Publicznej wraz ze wszystkimi instalacjami, wyposażeniem w urządzenia stacjonarne, małą 
architekturę – nawierzchnia z kostki. 
 
5.3. Etapowanie robót 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu 
Etapowania Robót. Program ten winien m.in. uwzględniać następujące warunki: 
- objęcie etapowaniem pełnego zakresu robót wg pkt. 5.2. niniejszej ST, 
- wzajemne skoordynowanie robót budowlanych, instalacji wod-kan-co i instalacji elektrycznych, robót drogowych. 
- konieczność zachowania ciągłości ruchu na ciągach komunikacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC 
6.1.  System zapewnienia jako ści 
6.1.1. Opis ogólny 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody prowadzenia 
robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z wymogami Umowy. 
Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi się upewnić przed 
rozpoczęciem robót, że Zamawiający zatwierdził Plan do stosowania. 
Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości są 
zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
1. Szczegółowy PZJ musi być przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciągu 3 dni od chwili otrzymania przez Inwestora 
zawiadomienia o rozpoczęciu robót. 
2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione Inspektorowi 



 

8 

Nadzoru do zatwierdzenia. 
3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla 
danych robót; takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ. 
PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: 
Część l: Szczegóły ogólnej organizacji robót. 
1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym, 
Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 
2. Formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakości. 
3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunków i specyfikacji technicznych. 
4. Schemat przedstawiający organizację zarządzania robotami przez Wykonawcę wraz z powiązaniami pomiędzy 
Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu należy dołączyć opis ogólny zawierający 
nazwiska i obowiązki kadry zarządzającej. 
5.  Schemat przedstawiający zakład produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a także powiązania między 
nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespół kontroli jakości. 
6. Opis organizacji kontroli jakości z danymi personalnymi osób. 
7. Spis podwykonawców, którzy zostaną zatrudnieni oraz szczegóły o ich Systemie Zapewnienia Jakości. 
8. Szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników i osób z zewnątrz, których zdrowie może być narażone z powodu robót. 
9. Wykaz wszystkich głównych materiałów i proponowanych dostawców. 
10. Szczegóły dotyczące projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy cementowej. 
11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla każdego rodzaju czynności, ze sporządzeniem wykazu 
badań i pomiarów. 
12. Szczegóły dotyczące organizacji zewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy oraz lokalizacja i organizacja 
laboratorium przeprowadzającego badania, wraz ze szczegółami na temat urządzeń do wykonywania prób w 
laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji. 
13. Zestawienie stałych punktów kontroli oraz czynności przygotowania kontroli przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru przed dalszą kontynuacją robót. 
14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prób i ewidencjonowania 
przeprowadzanych kontroli. 
15. Sposób postępowania w przypadku niezgodności z wymaganiami oraz personel posiadający uprawnienia do 
określania sposobu postępowania, jaki należy zastosować w celu rozstrzygnięcia jakichkolwiek niezgodności. 
16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarządzanie dokumentacją zawartą w PZJ. 
Część 2: Sprawozdania metodyczne. 
1. Sprawozdanie metodyczne zawierające każdą czynność lub rodzaj robót wyszczególnionych w ST wykazujące, że 
Wykonawca zrozumiał wymagania Kontraktu oraz poczynił odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robót 
oraz zapewnienia wymaganej jakości robót. 
2. Sprawozdania metodyczne muszą również zawierać szczegóły i opisy przewidzianego do użycia sprzętu wraz z 
transportem oraz metody załadunku i zabezpieczeń podczas transportu i wyładunku. 
3. Sprawdzanie metodyczne musi zawierać szczegóły dotyczące składowania poszczególnych rodzajów materiałów i 
elementów prefabrykowanych. 
Część 3: Protokoły 
1. Zaświadczenia z badań i kalibracji wszystkich urządzeń używanych na placu budowy oraz w laboratorium. 
2. Dzienny protokół kontrolny stanowiący dziennik Kontraktu. 
3. Zapis niezgodności zawierający metody rozwiązania problemu niezgodności. 
 
6.1.3. System Kontroli Jakości 
System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 
1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców i głównego dostawcy wykazujące, że poczynione 
przygotowania zapewnią odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone. 
2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania przez personel placu budowy oraz w 
celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezależny od personelu placu budowy. 
3. Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego próby, które będzie niezależne od personelu 
placu budowy. 
4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac tymczasowych lub stałych prowadzonych 
przez Wykonawcę. 
5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający Specyfikacje Techniczne oraz polskie i 
zagraniczne normy państwowe. 
6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości w formie odpowiedniej do komputerowego wprowadzania danych i 
ich aktualizacji, który będzie tworzyć część Systemu Zarządzania Danymi. 
 
6.1.4.  Wstępne propozycje 
W ciągu 6 dni od rozpoczęcia robót. Wykonawca przedłoży następujące propozycje do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru: 
- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawców głównych materiałów oraz elementów prefabrykowanych, 
- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawców, 
- procedury otrzymania, przeglądu i zatwierdzenia Systemów Zapewnienia Jakości dostawców i podwykonawców, 
- procedury kontroli materiałów w miejscu dostawy, 
- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektów mieszanek. 
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji. 
 
6.1.5.  Stale Punkty Kontroli 
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Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piśmie o dacie zakończenia etapów budowy. 
Inspektor Nadzoru może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. 
Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace. 
 
6.2. System kontroli jako ści Wykonawcy 
6.2.1. Dane ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów i robót. 
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 
Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy są 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, 
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpływać 
ujemnie na wyniki badań. Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na użycie badanych materiałów. Ponowne 
dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Specyfikacjach. 
Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 
 
6.2.2. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane 
do badań. 
Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca 
powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę zastąpione prawidłowymi lub ulepszone. Pojemniki do pobierania próbek 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.3. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie 
obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy 
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać 
Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
 
6.2.4. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i na życzenie udostępnić je 
Zamawiającemu. 
 
6.2.5. Opłata za badania 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, włączając w 
to pobieranie próbek, badania i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót 
a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane w 
poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie dokumentacji 
projektowej. 
c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable będą zmierzone równolegle do podstawy lub 
fundamentu, ewentualnie ściany lub słupa obiektu. 
 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do dziennika budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), obmiaru dokonuje 
się: 
w przypadku miesięcznego fakturowania, 
w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
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w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zasady ogólne 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie z 
okresem gwarancyjnym. 
 
8.2. Odbiór cz ęści robót 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy 
oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Dziennik Budowy. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów 
oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 1.6. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.3. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają 
zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 
gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia i 
użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W 
wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie 
jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 
Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które 
poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć 
jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez dostawców 

materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną, 
• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót. 
 
8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest warunkiem 
niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki 
badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają sporządzenia ich 

przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót,  Specyfikacje 
Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 
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- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.6. Uchybienia 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Zamawiającego, 
przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny 
sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 7 dni od 
dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę. 
W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi należnościami w 
następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością 
powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny. 
 
8.7. Ubezpieczenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany zawrzeć ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka budowy, 
obejmujące: 
a) personel własny, swoich podwykonawców. Zamawiającego oraz osoby trzecie - na przypadek śmierci lub 
uszkodzenia ciała oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi pracami, 
b) roboty do pełnej wartości odtworzenia, powiększonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiórki ich uszkodzonych lub 
zniszczonych elementów, 
c) sprzęt Wykonawcy, środki transportu i materiały do pełnej wartości odtworzenia oraz od odpowiedzialności 
cywilnej. 
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu kopii polis oraz dowodów opłacenia kolejnych składek 
ubezpieczeniowych. 
Jeżeli zamawiający przed datą rozpoczęcia robót nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych oraz dowodu 
wpłaty składek, to Zamawiający: 
- wstrzyma rozpoczęcie lub poleci wstrzymanie robót do czasu uzyskania dowodów, że ubezpieczenie zostało 

zawarte, a za powstałe opóźnienia obciąży wykonawcę, 
- zawrze odpowiednie ubezpieczenia opłaci składki, po czym poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę 
 
8.8. Usuwanie wad 
Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad w wykonanych robotach, w każdym czasie przed 
upływem rękojmi. Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. 
W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiający będzie upoważniony do wykonania wszelkich 
niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Cenę oferty należy skalkulować - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej 
robót objętych przedmiarem robót jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich 
cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (wg. sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie). 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia z którym nastąpi odbiór 
końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom 
sutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001Ir. Nr 124 poz. 1362) 
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi 
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zmianami) 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 
12. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). 
13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi zmianami 14. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126/98, póz. 839) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953). 
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, póz. 882) 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. 
U. Nr 25, póz. 133). 
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STB 01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV 45110000-1 
 
1.WSTEP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych wykonywanych w ramach realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku 
strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- balustrad schodowych, ościeżnic stalowych, drzwi drewnianych; 
- posadzek, podług z wykładziny pcv, paneli podłogowych, gresu 
- rozbiórka ścianek działowych 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STO „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynku będą wykorzystane drobne narzędzia murarskie i 
elektronarzędzia, oraz dopuszcza się zastosowanie dźwigu samochodowy do demontażu konstrukcji dachu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe elementów budynku obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
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stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką jest: 
- dla rozbiórki elementów betowych - m3, 
- dla rozbiórki okładziny schodów, ścianek działowych - m2, 
- dla ościeżnicy, balustrady, drzwi - szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki elementów betowych: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
b) dla rozbiórki ościeżnic: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
c) dla rozbiórki okładziny schodów i ścianek działowych 
- rozkucie i zerwanie okładziny, rozebranie ścianek 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
d) dla rozbiórki balustrad: 
- rozkucie gniazd, demontaż balustrad 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
• PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
• PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
• BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym. 
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STB 02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY 
KOD CPV 45223500-1 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przediniot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu 
niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod posadzkami dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń 
garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu 
manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
betonu niekonstrukcyjnego jako podkładu betonowego pod posadzki parteru, związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- układaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
 
1.4. 0kreślenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne": 
1.4.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG. 
1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4. Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nic 
dłuższym niż l miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.6. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - RbG 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania ściskania kostek sześciennych o 
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
1.4.7. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót Jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania 
Ogólne". 
 
2.MATER1AŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000  
b) Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy PN-B-30000 
c) Świadectwo jakości cementu Każda panią dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badań. 
d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-30000. 
2.1.2. Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nic postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodpomości lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm). 
podano w załączniku l do normy PN-B-06250. 
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Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy 
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji 
kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0-2 mm. 
2.1.3. Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
 
2.2. Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. Beton musi 
spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 
Skład mieszanki betonowej: 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób 
mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 
przez Inspektora. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
 
4. TRANSPORT 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż; 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i 
odwodnione. 
 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek, beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób 
ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach, roboty betoniarskie muszą być 
wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
5.3.3. Pobranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
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Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie klasy betonu. 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora. 
 
6.1. Kontroli podlega: 
• przygotowanie podłoża, 
• grubość układanej warstwy, 
• rzędne powierzchni betonu, 
• wygląd zewnętrzny, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża, 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych. 
 
6.2. Tolerancja wymiarów 
6.2.1. Uwagi ogólne 
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 
• na całą płaszczyznę     - 10 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m 
• w dowolnym kierunku      - 5 mm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłożu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z projektem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodno ść robót z projektem i Specyfikacj ą. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku 
Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-86/B-067I2 Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
• PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
• PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
• PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
• PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
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• PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-9 l/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
• PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
• PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 r. 
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STB 02.04. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
KOD CPV 45320000-6 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych elementów budowlanych dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku 
strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
wodochronnych posadzek na gruncie, ścian oraz pomieszczeń mokrych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji „Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poz. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały. 
Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- folia – izolacja pozioma 
- masa bitumiczna z emulsji asfaltowej – izolacja pionowa (folia w płynie) 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 
Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie posadzek i ścian przed zawilgoceniem. Izolacje należy 
wykonać wg wytycznych producenta. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Warstwy izolacji powłokowej winny posiadać następujące właściwości: 
• Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne. 
• Szybkowiążące. 
• Wiązanie postępuje nawet przy odcięciu powietrza. 
• Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 ° C możliwe już po 24 godzinach. 
• Łatwe mieszanie płynnych składników. 
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• Możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem. 
• Możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach. 
Zastosowanie: 
Uszczelnienie przeciw: 
- wilgoci gruntowej, 
- wodzie bezciśnieniowej, 
- wodzie ciśnieniowej (przy odpowiedniej konstrukcji). 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
- grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
- poprawności obrobienia narożników i przebić, 
- warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
- ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- transport materiałów na miejsce wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- ułożenie warstw izolacji, 
- uprzątnięcie miejsca pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Dz. U. Nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 03.03. KONSTRUKCJE Z PŁYT G-K 
KOD CPV 45262620-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych z 
pustaka ceramicznego w ramach realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z 
modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścianek działowych w konstrukcji z płyt g-k oraz wypełnień otworów i sufitów podwieszanych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie wznoszenia ścian g-k winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji 
technicznej. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
Ruszt metalowy z profili aluminiowych – U, C  
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm fazowane na krawędziach 
Gips budowlany 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT l MAGAZYNOWANIE 
4.1. Transport 
Transport  płyt i profili odbywa się w opakowaniach producenta zabezpieczonych folią. Elementy transportować 
samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
 
4.2. Magazynowanie 
• Płyty i profile należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
• W okresie zimowym należy je zabezpieczyć przed oblodzeniem i składować w suchym pomieszczeniu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu ścianek działowych 
- Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 
- Elementy powinny być czyste i wolne od kurzu. 
- Ścianki działowe można wznosić tylko w temperaturze powyżej 5°C. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Badanie jakości polega na kontroli zachowania płaszczyzn, konturów ścian, układu płyt g-k na ruszcie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
• Nakład liczony na 1 m2 ściany. 
• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
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8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania ścian z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania 
W zakresie wznoszenia ścian działowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4) Odbiór wzniesionych ścianek 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiału, transport, 
- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
- ustawienie i demontaż rusztowań, 
- przygotowanie konstrukcji, 
- obłożenie konstrukcji płytami z wykonaniem naroży, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
• PN-EN 520+A1: 2012 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
• PN-EN 13964: 2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
• PN-EN 13963: 2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
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STB 03.04. ŚCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ 
KOD CPV 45262620-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych z 
cegły pełnej kl.150 oraz bloczków betonu komórkowego w ramach realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń 
garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu 
manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podmurówek z cegły pod nadproża, uzupełnienie otworów drzwiowych i okiennych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza 
projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Cegła ceramiczna 
Cegły wypalane z gliny powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach wg producenta. Cegły muszą spełniać 
wymagania normy oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. 
Cegły służą do zamurowania likwidowanych otworów. Klasa zastosowanej cegły „150’ 
 
2.2. Bloczki betonu komórkowego. 
Bloczki powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach wg producenta. Bloczki muszą spełniać wymagania 
normy oraz posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do zamurowania likwidowanych otworów. 
 
2.3. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa powinna być zużyta: 
a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin, 
b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od 
przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
(1) Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-19701. 
(2) Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. 
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin przed jego 
użyciem. 
(3) Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą 
odpowiadać normie PN-B-06711. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Transport 
• Transport cegieł odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 
• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i 
zawilgoceniem. 
 
4.2. Magazynowanie 
- Cegły i bloczki należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
- W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
- Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając zgodność 
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
- Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów 
nie powinna przekraczać 3 cm dla murów z cegły. 
- Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
- Każda ściana powinna być wykonana z cegieł jednego wymiaru i jednej klasy. 
- Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem. 
- Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w odpowiednich przepisach. 
- W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Cegła oraz bloczki betonu komórkowego 
Dostarczone na budowę pustaki i cegły muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być 
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
 
6.2. Zaprawa cementowo-wapienna 
Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
-konsystencję, 
-markę, zgodnie z PN-B-14501. 
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 
Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500. 
Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie beleczek o wymiarach 4x4x 
16cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
- Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
- Nakład liczony na 1 m2 ściany. 
- Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
- Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
- Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 
- Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd. 
- Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru mierzy się w 
świetle ościeżnic. 
 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.  
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4) Odbiór robót murowych 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
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5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
- w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm, 
- w grubości murów o grubości l/4c, l/2c i 1 c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły, 
- w grubości murów ponad l c pełnych +/-10mm 
- w grubości murów ponad l c szczelinowych +/-20mm, 
- wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość, 
- wymiary otworów o wielkości ponad 100cm; +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość, 
- grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm, 
- grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm, 
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany 
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany 
- odchylenie krawędzi od linii prostej: 
dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m 
dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m 
- odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: 
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku  
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m,, 15mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku 
- odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: 
dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 10mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio:: 
- zakup materiału, transport, 
- złożenie materiałów do magazynu na placu budowy, 
- ustawienie i demontaż rusztowań, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian z wykonaniem naroży, 
- posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-B-30000 Cement portlandzki. 
• PN-B-30020 Wapno 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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STB 07.01. ELEWACJA 
KOD CPV 45324000-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych 
dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji 
deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót elewacyjnych 
obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. póz. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 
- płyty styropianowe  
- kołki z trzpieniem, 
- zaprawa klejowa  
- tynk zewnętrzny mineralny  
• środek gruntujący, 
• siatki z włókna szklanego, 
• szpachlowego tynku mineralnego „baranek" 2 mm, 
• farba silikatowa 
Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu. 
Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać w 
pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed 
uszkodzeniem. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 
Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed wilgocią w czasie 
transportu i przechowywania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w 
zakresie przepisów BHP i p. póz. 
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5.2. Opis ogólny. 
1. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest 
wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Płyty z powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być 
ciągła i mieć stałą grubość. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowe, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło 
min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołkami o trzpieniach plastikowymi w ilości i w sposób określony w 
instrukcji technicznej producenta. 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na 
odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową. 
Do płyt ze styropianu przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 
 
2. Roboty tynkarskie. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z 
instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. 
Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, zgodnie z 
instrukcją producenta. 
Wykończenie powierzchni tynku - sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor dobrać na 
podstawie rysunków. 
Wykonany tynk mineralny „baranek" o uziarnieniu 2 mm, na całej powierzchni należy pomalować farbą silikonową w 
kolorystyce określonej w projekcie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
W zakresie wykonanych tynków 
1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100), a zwłaszcza: 
- rodzaju tynku, 
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 
- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000 m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 1000 m2). 
2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją producenta. 
3. Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku - niedopuszczalne są następujące wady: 
- pęcherze i spękania, 
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podłoża. 
4. Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2 mm i mniej niż 2 szt na łacie dł. 2,00 m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5 mm na 1m i mniej niż 10 mm na wysokości 
jednej kondygnacji, i mniej niż 30 mm na wysokość całego budynku, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2 mm na 1m i 3 mm na całej powierzchni 
między przegrodami (pilastry, narożniki itp.). 
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po wykonaniu warstwy ocieplającej, 
- po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku, 
- po pomalowaniu tynku. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
- równości, czystości i suchości podłoża, 
- tolerancji wymiarowych. 
Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
- właściwego mocowania warstwy izolacyjnej, 
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu wykonanej 
warstwy zewnętrznej tynku. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
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- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie izolacji z płyt, 
- mocowania płyt na klej i kołkami systemowymi, 
- przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego, 
- nałożenie warstw podkładu i tynku zewnętrznego, 
- malowanie tynku mineralnego farbą, 
- transport poziomy i pionowy materiałów, 
- likwidację i uprzątnięcie stanowisk pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989. 
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STB 07.04. BALUSTRADY, ELEMENTY ŚLUSARSKIE 
KOD CPV 45421160-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad, o konstrukcji 
stalowej przy realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją 
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i 
Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie balustrad 
wewnętrznych ze stali nierdzewnej oraz zewnętrznych stalowych ocynkowanych i malowanych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Balustrady i pozostałe elementy ślusarki winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentów 
związanych. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji 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 należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
1.5.3. Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót w miarę potrzeb moga być sporządzone 
rysunki warsztatowe na poszczególne rodzaje  ślusarki 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do konstrukcji balustrad są kształtownikami ze stali. Balustrady ze stali powinny odpowiadać wymaganiom 
stawianym w PN-H-86020, określającej odporność stali na działanie czynników atmosferycznych, korozji wywołanej 
działaniem kwasów, zasad, roztworów soli i innych środowisk korozyjnych. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonań przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i 
wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny 
Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub osadzenia w betonie. 
Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych lub 
zabetonowania słupków w wyznaczonych gniazdach. Następnie łączy się kolejne elementy balustrad za pomocą 
łączników i śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożoną 
prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 
Po zamocowaniu, balustrady należy oczyścić i wypolerować. Pozostałe elementy ślusarskie mocuje się w trakcie 
betonowania lub nakłada na przygotowane miejsca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
- kontrola jakości stali dostarczonej do wykonania elementów stalowych 
- kontrola zgodności wykonania z dokumentacja wykonawczą 
- kontrola jakości połączeń spawanych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi balustrad i pochwytów jest mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- jakość użytych materiałów, 
- zachowanie pionu i poziomu, 
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, 
- zamocowanie balustrady do podłoża, 
- trwałość połączeń elementów balustrady, 
- trwałość wypolerowania. 
Balustrady i pochwyty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym 
dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej; 
- długość, szerokość ± 1 mm, 
- rozstaw elementów ± 1 mm. 
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ±2 mm. 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm. 
Balustrady muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane. 
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyłki dla elementów z których wykonane są balustrady muszą odpowiadać 
normom: 
- rurybezszwuPN-H-74219, 
- płaskowniki (bednarka) PN-H-92325. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty (atesty 
itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport do miejsca składowania na placu budowy, 
- wykucie gniazd lub bruzd, 
- osadzenie i zmontowanie elementów, 
- zabetonowanie gniazd, 
- wypolerowanie balustrad, 
- uporządkowanie miejsca montażu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy; 
• PN-H-86020 Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki. 
• PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
•PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 08.01. POSADZKI CEMENTOWE 
KOD CPV 45262370-5 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
cementowych przy realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją 
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i 
Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
szlicht cementowych pod posadzki w obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STO „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
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 takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
• Zaprawa cementowa M80 
Receptura zaprawy, wg której jest ona sporządzana powinna być przedłożona do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Zaprawa musi spełniać następujące wymagania: 
- wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie, 
- nasiąkliwość nie większą niż 9%. 
• Cement 250 
• Piasek do zapraw 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Przewidziano transport ręczny na terenie budowy od węzła betoniarskiego do miejsca wbudowania 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. 
 
5.3. Opis ogólny 
1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość 
warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 
2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 10 MPa. 
3. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin 
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 
a) izolacyjne: 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
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- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki, 
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola  zbliżonego do kwadratu nie 
powinna przekraczać: 
- 36 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 
niniejsze od podanych, odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z 
większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 
4. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości 
posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa. 
 
5.4. Wykonanie posadzek betonowych 
1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich 
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5°C. 
3. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na 
szczeliny dylatacyjne. 
4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże". 
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości, natomiast 
przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm - 16mm. 
6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, uzgodnionej z 
Inspektorem. 
7. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna być 
udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna być chroniona przed 
mrozem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Kontrola jako ści powinna obejmowa ć: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą 
ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 
 
6.2. Badanie betonu 
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w PN-
B-06250: 
- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
- wytrzymałość na ściskanie, 
- nasiąkliwość. 
Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku powstania 
wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 
Częstotliwość badań betonu: 
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Posadzki betonowe oblicza się w m2. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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4. Odbiór posadzki: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2, albo wg wskazań 
Inspektora, 
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie - na podstawie badań na próbkach, 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 
- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości szczelin szczelinomierzem, 
- oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym spadku. 
Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą 
kontrolną a posadzką większych niż 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie 
powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku 
założonego w projekcie spadku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie podkładu betonowego, 
- wykonanie posadzki betonowej, 
- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, 
- uprzątniecie zakresu robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
• PN-B-06250 Beton zwykły. 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
• PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu 
N 
• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 
ściskanie 
• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości  na ściskanie 
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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STB 08.02. IZOLACJE Z PŁYT STYROPIANOWYCH 
KOD CPV 45321000-3 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych 
wykonanych z płyt styropianowych dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy 
wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych z 
płyt styropianowych posadzek w budynku oraz naprawy elewacji budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STO „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne". 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
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 należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały. 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący EPS 250 – 036 
(podposadzkowo), EPS 80-036 (ocieplenie elewacji). Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać 
atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitamą. 
Płyty mogą być przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco lub klejami nie zawierającymi rozpuszczalników, lub 
układane na sucho. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne 
części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 
Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy wykonywać 
je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody 
zarobowej. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a 
przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowe, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 
cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość. 
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta. 
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Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą uskładane na styk 
i dokładnie dopasowywane. 
Izolacje stropów między kondygnacjami należy ułożyć z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokości 
odpowiadającej wysokości wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę folii 
polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinięciem na pasy brzegowe. 
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych. 
Warstwa gładzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu powinna być zdylatowana na pola o powierzchni 3x3 m. Do 
czasu stwardnienia gładzi nie wolno po niej chodzić. 
Warstwy izolacji na stropach mogą być układane na sucho. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
- odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
- odbiór podłoża pod izolację, 
- kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 
- odpowiadać normie BN-91/6363-02, 
- być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 
- mieć strukturę komórkową, 
- charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
- charakteryzować się niską chłonnością wody, 
- odpowiadać odmianie EPS 250 – 036 oraz EPS 80 – 036, 
- zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C, 
- współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK, 
- posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien polegać na: 
- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 
- odbiorze przygotowania podłoża, 
- odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi cementowej, 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 
materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
- założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu 
zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport do magazynu na placu budowy, 
- transport na miejsce wykonywania prac, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie izolacji z płyt, 
- środek transportowy i wyciąg, 
- uprzątnięcie miejsca pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków, Wymagania i obliczenia. 
• BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 08.03. POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH 
KOD CPV 45431200-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg z płytek 
granitogresu dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją 
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i 
Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
posadzek wewnętrznych z płytek granitogresu pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, 
magazynowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z granitogresu i terakotowych winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
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. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki z granitogresu Podłoże dla warstwy posadzkowej 
stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub  warstwa betonu na gruncie, 
odpowiadające pod względem wytrzymałości PN-B-04500. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), 
antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpomością. 
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do 
rugowania. Zaprawy klejowe i masy do rugowania charakteryzują się wodoodpomością, mrozoodpomością, łatwością 
zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 
 
3. SPRZĘT 
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła 
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie 
samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 
5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek granitogresu i terakoty. 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5°C. 
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Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę 
chemoodpomą min. 20 MPa (beton kl. B-15). 
Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub 
paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny 
dylatacyjne: 
- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
- w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową 
należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć 
gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania 
z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej 
(lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych 
krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości 
podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 
5.2.2. Układanie posadzek. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, 
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna 
wynosić 5-3 5°C, przy układaniu posadzek chemoodpomych nie powinna być niższa niż 10°C. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z 
recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez 
grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków 
(np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej 
warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych 
płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. 
Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 
oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar 
masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z 
kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek granitogresu polega na sprawdzeniu 
wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i 
Inspektora. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą 
ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek granitogresu i terakoty. 
Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych i terakotowych,  przeznaczonych do wykonania posadzek należy 
sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
- jednolitość barwy, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 
Płytki gresowe i terakotowe powinny odznaczać się następującymi cechami: 
- nasiąkliwością nie większą niż 3%, 
- wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 
- twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
- ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 
- odpornością termiczną, 
- mrozoodpomością. 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
- długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
- grubość płytek ±5%, 
- prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
- prostopadłość ±0,6%, 
- wypaczenia krawędzi ±0,5%. 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu 
powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej  mieszanki, gotowej do zastosowania po 
wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 
- mrozoodpomością, 
- elastycznością, 
- odpornością na wilgoć, 
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- przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
- czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
- mrozoodpomością, 
- elastycznością, 
- odpornością na wilgoć, 
- czasem utwardzania do ok. 24 h. 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Posadzki oblicza się w m2. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót zanikających. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
- równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 
mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
- ocenę wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o 
nachyleniu zgodnym z projektem, 
- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5mm na całej 
długości pomieszczenia, 
- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3mm na całej długości 
pomieszczenia, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie podkładu betonowego. 
 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- przycięcie tynku, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych, 
- sortowanie płytek, 
- przycięcie i dopasowanie płytek, 
- obrobienie wnęk, przejść i pilastrów, 
- wyrobienie załamań, 
- wypełnienie spoin, 
- oczyszczenie płytek, 
- umycie posadzki i cokolika, 
- uprzątnięcie miejsc pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
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• PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-10156 Posadzki chemoodpome z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
• PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. 
Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
• PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
• PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Płytki. 
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 08.04. POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
KOD CPV 45432130-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z wykładzin 
rulonowych systemowych dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z 
modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek z wykładzin łącznie ze zgrzewaniem i cokolikami. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru 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 Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały. 
W pomieszczeniach wykładzina rulonowa pcv gr.2,0mm, gr. warstwy użytkowej 0,7 mm, odporność na ścieranie T, 
antypoślizgowość R9. 
 
3. SPRZĘT 
Do układania wykładzin stosuje się noże do przycinania wykładzin, pace i szpachelki stalowe, wałki dociskowe, liniały 
stalowe. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Wykładziny dywanowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Należy je ochronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. 
 
5.3. Opis ogólny. 
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład pod posadzkę powinien 
stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie > 12 MPa i wilgotności max. 3% dla 
podkładów cementowych i max. 1,5% dla podkładów anhydrytowych i gipsowych. Do wykonania napraw podkładu 
należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 
24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac. 
Do wykonania posadzki z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu 
surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych instalacji. 
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin tekstylnych nie powinna być niższa niż 10°C. W obrębie 
jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z jednego rodzaju 
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wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie. Układ spoin między płytkami należy tak 
rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle lub 
równolegle do ścian. Przy układaniu wykładzin należy dopasować kierunek pochylenia runa, a przy wykładzinach 
wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. 
Wykładziny układa się całą powierzchnią na podkładzie przy użyciu emulsji antypoślizgowej zalecanej przez 
producenta wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się przycinając je ostrym nożem. Powierzchnia ułożonej 
wykładziny nie może mieć sfałdowań, i pęcherzy, brzegi arkuszy powinny ściśle do siebie przylegać. Podsadzkę z 
wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robot przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz 
prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją i niniejszą ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin. 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 
- jednolitość wzoru lub barwy. 
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i 
gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy. 
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 
- poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie przylegających, 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 
- wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona 
. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Posadzki oblicza się w m2 . 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
- ocenę wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Dopuszczalne tolerancje: 
odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia, prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie 
może być większy niż 5 mm, odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż l mm/m lub 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie podkładu betonowego. 
 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
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- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie podłoża, 
- rozłożenie wykładzin, 
- przycięcie materiału, smarowanie emulsją antypoślizgową podłoża i wykładzin, 
- ułożenie wykładzin w płytkach, 
- umocowanie listew przyściennych, 
- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i odkurzenie wykładziny. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu. 
• EN 649,  EN685, EN651, EN1470- Wymagania stawiane wykładzinom pcv 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-B-0625 6 Beton odporny na ścieranie. 
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
Dz. U. Nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 08.05. POSADZKI PRZEMYSŁOWE 
KOD CPV 45432110-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
przemysłowych dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją 
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i 
Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót,  
w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek przemysłowych czyli utwardzenia powierzchniowo posadzki betonowej za pomocą żywicy epoksydowej 
pomieszczeń garażowych i warsztatowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
posadzka – wierzchnia warstwa poziomej przegrody stanowiąca wykończenie jej powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu, o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się 
posadzkę żywiczną 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie posadzek przemysłowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie  
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z 
wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
oraz służbami doradców technicznych producenta przed przystąpieniem do wykonania robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Posadzka epoksydowa  
Dwuskładnikowy, samorozlewna, epoksydowy materiał posadzkowy do tworzenia posadzek z posypką, jastrychów i 
powłok zamykających. Jest to dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe spoiwo epoksydowe o niskiej lepkości, do 
tworzenia wysoko odpornych posadzek przemysłowych. 
Właściwości 
- uniwersalność zastosowań, 
- wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, 
- łatwość aplikacji, 
- odporność na ciecze, 
- materiał bezrozpuszczalnikowy, 
- powierzchnia szczelna, 
- powierzchnia o fakturze antypoślizgowej 
Preparat gruntuj ący - epoksydowy, dwuskładnikowy, żywiczny 
Żywica epoksydowa służąca do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw 
żywicznych. Dwuskładnikowa, klasyfikowana jako bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości. 
Właściwości: 
- niska lepkość 
- bardzo dobra penetracja podłoża 
- wysoka przyczepność do podłoża 
- bezrozpuszczalnikowa 
- łatwa aplikacja 
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- krótkie przerwy robocze 
- materiał do uniwersalnego stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek 
Do przygotowania materiału i rozkładania posadzki używać sprzętu określonego w instrukcji producenta. 
Do przygotowania materiału używać wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego: 
- śmigłowego do mieszania żywic bez wypełniacza 
- koszykowego do mieszania żywic z wypełniaczem (np. piaskiem kwarcowym) 
- betoniarki 
Posadzki należy wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego jak: 
- zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne 
- maszyny do rozkładania materiału 
- rozpylacze niskociśnieniowe 
- gracy ząbkowanej 
- wałka okolcowanego 
- pac prostych 
- i różnego rodzaju wałków z włosiem krótkim lub długim oraz strukturalnych 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. Wyroby powinny być 
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technologicznych. 
Produkty przechowywać w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta posadzek. Do 12 miesięcy w 
oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturach powyżej +10o C. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania Ogólne”. Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych 
należy stosować zalecenia określone w instrukcji producenta dotyczące sposobu przygotowania kompozycji, reżimów 
czasowych oraz gruntowania i wykonania poszczególnych warstw. 
 
5.2. Wykonywanie robót. 
Przygotowane podłoże musi być: 
• suche, trwałe, o odpowiedniej nośności i szorstkości, 
• wolne od substancji antyadhezyjnych i obniżających przyczepność do podłoża, takich jak np. kurz, mleczko 
cementowe, smary, ścier gumowy, resztki farb itp. 
• zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci. 
W zależności od jakości obrabianego podłoża konieczna jest odpowiednia technologia jego przygotowania, np. 
szlifowanie, frezowanie, obróbka strumieniowo-cierna granulatem lub śrutem i następnie odkurzenie. 
Dla przygotowanego podłożą muszą być spełnione poniższe wymagania 
Powierzchnie cementowe: 
• jakość betonu: min. C20/25 
• jakość jastrychu: min. EN 13813 CT-C25-F4 
• wytrzymałość na odrywanie: > 1,5 N/mm2 
• jakość tynku: min. P IIIa/P IIIb 
• wytrzymałość na odrywanie: 0,8 N/mm2 
Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Składnik B 
należy wlać do składnika A. Należy upewnić się że pojemnik B jest pusty. Mieszanie przeprowadzać odpowiednim 
urządzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadłem). W celu dokładnego rozprowadzenie utwardzacza należy 
dokładnie mieszać przy ścianach i dnie pojemnika. Operację prowadzić do uzyskania jednorodnej, homogenicznej 
mieszaniny bez smug. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura obu składników w czasie mieszania powinna 
wynosić ok. + 15oC. Nie obrabiać z opakowania dostawczego. Tak przygotowaną masę przelać do czystego naczynia 
i jeszcze raz przemieszać. 
Tak obrobiony materiał aplikuje się natychmiast na przygotowanym podłożu i niezwłocznie rozprowadzić zgodnie z 
opisem w instrukcji technicznej. 
Warunki nanoszenia: 
- temperatura podłoża min +10oC (jednak zawsze o min +3oC ponad pkt rosy) max +30oC 
- temperatura otoczenia min +10oC max +30oC 
- wilgotność podłoża 4% 
- wilgotność względna powietrza 80% 
Wykonanie posadzki: 
- Gruntowanie. 
W celu uzyskania równomiernego zwilżenia podkładu należy rozprowadzić materiał po powierzchni przez silne 
szczotkowanie. Zagruntowane podłoże przesypać luźno piaskiem kwarcowym. Nie związany piasek usunąć po 
utwardzeniu. 
- Warstwa zasadnicza (A+B). 
Dokładnie wymieszany materiał układać równo gracą ząbkowaną prowadzoną pod kątem 45o. Do odpowietrzenia 
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materiału stosować wałek okolcowany. 
- Warstwa wierzchnia (A+B). 
Materiał rozłożyć równomiernie przy pomocy wałka z krótkim włosiem Odstępy czasowe pomiędzy układaniem 
poszczególnych warstw wg karty technicznej produktu 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy 
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie 
tzw. badań doraźnych. Dokumentacja jakości wyrobów stosowanych do wykonania podłóg i posadzek powinna 
zawierać: 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z zastosowanych 
wyrobów 
- informacje o okresie przydatności do stosowania, 
- podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Zakres czynności kontrolnych posadzek z Ŝywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo 
obejmują: 
- Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy, bez rys, 
spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. 
- Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
- Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po 
naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 
- Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni 
drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich 
szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a 
masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację kierunków spływu 
rozlanej wody. 
- Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie powinno 
przekraczać 2 mm. 
- Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia wpustu, 
wykonania cokołu. 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku 
Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia 
wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Posadzki oblicza się w m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna być 
skontrolowana jakość wykonanych prac: 
- podłoża betonowego 
- każdej warstwy izolacyjnej 
- posadzki 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości dotyczących posadzki. Zakres podstawowych czynności 
kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i końcowego, obejmuje sprawdzenie: 
- kompletności przedłożonej dokumentacji, 
- prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 
- zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STO „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie podkładu betonowego, 
- wykonanie posadzki przemysłowej, 
- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, 
- uprzątniecie zakresu robót. 
Powyższe zgodnie z technologią producenta posadzki przemysłowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-B-0625 6 Beton odporny na ścieranie. 
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań rozprzestrzeniania się płomieni po 
posadzkach podłogowych. 
• PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Bochmego. 
• BN-87/B-12037/06 Metody badań płytek ceramicznych. Oznaczenie twardości powierzchni w skali Mohsa. 
• BN-86/6781-02 Masy podłogowe Plastidur 
• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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STB 09.01. DRZWI Z PCV 
KOD CPV 45421150-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien z PCV przy 
realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji 
deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż drzwi z 
profili PCV. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Drzwi z PCV powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, 
akceptowaną przez Inspektora. 
Montaż drzwi z PCV powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
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 wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien upewnić się, że 
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami przy montażu drzwi z PCV są: 
- elementy z PCV o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm, 
- elastyczne materiały uszczelniające. 
Zastosowano elementy z PCV o konstrukcji z profili PCV wzmocnionych z izolacją termiczną, uszczelki EPDM. Drzwi 
powinny posiadać współczynnik U = 1,80 W/m2K 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych, elementów pomocniczych powinny zapewniać 
stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o 
wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i 
wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu 
na PVC 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. 
 
5.2. Wymagania przy monta żu elementów. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi z PCV należy ocenić możliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i 
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wypoziomowania, 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami 
ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i ścianek powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania drzwi z PCV nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe 
jest zamocowanie okien i ścianek w ościeżu za pomocą: 
- kołków wstrzeliwanych, 
- kołków rozporowych, 
- kotew stalowych. 
odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. 
Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia 
wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na PCV, zaleca się montaż okien po związaniu tynków na ścianach przy 
zachowaniu wymaganych szczelin styku. W trakcie montażu nie należy zrywać z ram taśm ochronnych, które 
stanowią zabezpieczenie profili przed uszkodzeniami. 
Przed przystąpieniem do osadzania okien należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. 
Ościeżnice drzwi należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami 
zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 - 100 mm, rozstaw pomiędzy 
kolejnymi miejscami mocowania 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w profilach. W 
otworach w ościeżu należy osadzić kolki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła 
osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach drzwi z PCV powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem 
uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta drzwi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości drzwi wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 
- drzwi z profili z uszczelkami z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym tzw. EPDM),  
- przekrój profilu pięcio komorowy,  
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2. l. wg niemieckiej normy DIN4108,  
- szklenie 
Okien - szybą zespoloną (float) - współczynnik przenikania ciepła <1,10 W/m2K, 
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB, 
- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 
- drzwi z PVC powinny posiadać ITB i PZH, 
Ponadto jakość drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów, 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Drzwi z PCV oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych ościeżnic lub w 
świetle zakrywanych otworów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze osadzenia drzwi powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica długości 
przekątnych otworu może wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 
zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, odprysków, 
łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic drzwi z PCV z ościeżami otworów budowlanych - prawidłowość działania części 
ruchomych okuć. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli 
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami 
technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, 
lub dokonać odpowiednich poprawek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
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- montaż oszklonych okien i ścianek, 
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- uporządkowanie miejsca montażu, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy: 
• PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia  rozprzestrzeniania ognia przez 
ściany. 
• PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT. 
Ogólne wymagania i badania. 
• PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. 
• BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
• BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 
Niemieckie normy: 
• DIN4108 Współczynniki przenikania ciepła 
• DIN17651 Tolerancyjne wymiarowe 
• DIN 1748-F22 Własności mechaniczne 
Wyroby z PCV powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 09.02. DRZWI ALUMINIOWE 
KOD CPV 45421000-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drzwi  aluminiowych, 
przeszklonych dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją 
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i 
Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż drzwi 
aluminiowych w ścianie oddzielenia strefy pożarowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STO „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
Montaż drzwi aluminiowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta lub zlecić montaż 
producentowi na zasadzie podwykonawcy. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
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 wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien, drzwi i ścianek 
aluminiowych, upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami przy montażu drzwi aluminiowych są: 
-drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- elementy łączące odpowiadające wymogom norm, 
- elastyczne materiały uszczelniające. 
Zastosowano drzwi aluminiowe wewnętrzne, o konstrukcji z kształtowników – profili aluminiowych. Specyfikacja 
według zestawienia zawartego w projekcie budowlanym i wykonawczym. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich 
użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w 
magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi. 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. 
 
5.2. Wymagania przy monta żu drzwi aluminiowych. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania 
prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i 
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wypoziomowania, 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wówczas, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami 
ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy aluminiowe powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania  drzwi  aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. 
Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 
- kołków wstrzeliwanych, 
- kołków rozporowych, 
- kotew stalowych. 
Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. 
Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia 
wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien, drzwi i ścianek po związaniu 
tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie profili folią 
lub lakierem ochronnym. 
Przed przystąpieniem do osadzania elementów okien, drzwi i ścianek należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę 
zamocowania elementu. Ościeżnice drzwi aluminiowych należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują 
siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 
50 - 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg 
otworów wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. 
Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach drzwi 
aluminiowych powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód 
opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem 
producenta ślusarki. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie następujących 
cech: 
- drzwi zewnętrzne z profili ciepłych,  
- drzwi wewnętrzne bez izolacji termicznej, 
- przekrój pięcio komorowy, 
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108, 
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL, 
- szklenie: 
- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB, 
- drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH. 
Ponadto jakość drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów, 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Drzwi oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych ościeżnic lub w świetle 
zakrywanych otworów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze osadzenia drzwi powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (dopuszczalna różnica długości 
przekątnych otworu może wynosić l cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 
zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, 
odprysków, łuszczenia), 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic drzwi i ścianek aluminiowych z ościeżami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli 
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami 
technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, 
lub dokonać odpowiednich poprawek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 
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- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- montaż oszklonych okien, drzwi i ścianek, 
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- uporządkowanie miejsca montażu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy: 
• PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
• PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez 
ściany. 

• PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklanymi klasy O i OT. 
Ogólne wymagania i badania. 

• PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. 
• BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
• BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 
Niemieckie normy: 
• DIN 1725 Stop aluminium 
• DIN 4108 Współczynniki przenikania ciepła 
• DIN 17 651 Tolerancyjne wymiarowe 
• DIN 1748-F22 Własności mechaniczne 
Wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 09.03. OŚCIEŻNICE 
KOD CP V 45421000-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru osadzenia ościeżnic 
stalowych i drewnianych dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z 
modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadzenie 
ościeżnic drewnianych i stalowych w ścianach murowanych różnej grubości. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, 
akceptowaną przez Inspektora. 
Montaż ościeżnic powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
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 ościeżnic i upewnić 
się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonywania prac. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu ościeżnic są: 
-ościeżnice drewniane i stalowe do ścian murowanych - o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 
- elementy łączące  
- elastyczne materiały uszczelniające. 
- ościeżnice powinny odpowiadać kolorystyce zaproponowanej przez projektanta 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT t SKŁADOWANIE 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać 
stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o 
wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia 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. 
 
5.2. Wymagania przy osadzeniu o ścieżnic stalowych . 
Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem ościeżnic należy ocenić możliwość bezusterkowego 
wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i 
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wypoziomowania, 
- sprawdzanie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami 
ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy ościeżnic powinny być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania ościeżnic nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane elementy. 
Możliwe jest mocowanie ościeżnic za pomocą: 
- zakotwienia w konstrukcji budynku, 
- kołków-rozporowych, 
- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych, 
- spawania do rygli osadzonych w ścianach, o ile tym sposobem nie przeciwstawiają się inne wymagania techniczne. 
Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem wbudowanego elementu oraz 
parciem wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający 
możliwość swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
5.3.1. Montaż w ścianach murowanych 
Do montażu ościeżnic drewnianych regulowanych można przystąpić po wykonaniu tynków i założeniu podłóg. Po 
zamontowaniu ościeżnicy należy ją w środku rozeprzeć. Styk ościeżnicy z ościeżem maskuje się maskownicą 
stanowiącą część ościeżnicy regulowanej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości wykonania osadzenia ościeżnic obejmuje odbiory materiałów, oraz odbiór końcowy po wykonaniu 
robót. 
Odbiór materiałów powinien obejmować ocenę jakości elementów przeznaczonych do wmontowania, polegająca na 
sprawdzeniu: 
- świadczeń jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów (dopuszczalnych odchyłka ± 1 mm), 
- zabezpieczenia antykorozyjnego: powłoki bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, łuszczenia, 
- stanów powierzchni (bez ostrych krawędzi, uszkodzeń mechanicznych). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. osadzonych ościeżnic. 
Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze osadzenia ościeżnic stalowych powinny zostać sprawdzone: 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
- odchylenie od pionu i poziomu - max 2 mm na 1 m i max 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy, 
- zwichrowana z płaszczyzny pionowej max 2 mm, 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc 
zamocowania, oraz stanu i wyglądu wykończenia ościeżnicy, 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę przed infiltracją 
powietrza. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywanych prac, 
- osadzenie ościeżnic, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 
• PN-B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. 
• PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
• PN-M.-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów 
• PN-M.-82054 Śruby, wkręty, nakrętki. 
• PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykłe. 
Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 09.04. STOLARKA DRZWIOWA 
KOD CPV 45421150-0 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia drzwi wewnętrznych 
przy realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji 
deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1,1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadzenie drzwi 
w ościeżnicach.. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inspektora. 
Montaż drzwi, powinien być przeprowadzony zgadnie z wymaganiami technicznymi. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
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 należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnić się, że 
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu są: 
- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe jednoskrzydłowe pełne, gładkie bez struktur oraz profilowane malowane w 
kolorach narzuconych przez projektanta. 
- okucia, 
- akcesoria, 
- progi drzwiowe. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana i pozostałe elementy dostarczane są w jednostkach ładunkowych, 
zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte 
ładunki transportowe, przy użyciu palet. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
Szczegółowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. 
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
- sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139, 
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien być 
zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, 
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skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń, skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, 
wichrowatości, odchyłka w wy miarach ± l mm, 
- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi - dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy 
względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm (drzwi, kabiny), 
- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów - 
dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm, 
- sprawdzenie działania drzwi - skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno się 
otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę 
siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien 
wynosić 180°, 
- sprawdzenie niezawodności drzwi - drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 100000 cykli pracy 
skrzydła, 
- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151, 
- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna być większa niż 
1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień ∆p = 10 Pa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi. 
Zarówno Inspektora jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie dostarczonego 
materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór elementów i akcesoriów. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów, 
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć (samozamykaczy), 
- zaświadczeń o jakości i świadectw. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup drzwi, elementów systemowych, 
- transport na budowę, 
- składowanie w magazynie na placu budowy, 
- transport materiałów i sprzętu z magazynu przyobiektowego, 
- rozpakowanie i przegląd, 
- montaż skrzydeł drzwiowych w ościeżnicach, ścianek WC, 
- uprzątnięcie miejsca pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
• PN/B-10087/96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 09.05. PARAPETY WEWNĘTRZNE 
KOD CPV 45421150-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące osadzenia parapetów wewnętrznych dla 
realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji 
deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu parapetów wewnętrznych PCV. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STO „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie montażu parapetów zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 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 rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem do wykonania parapetów wewnętrznych jest tworzywo PCV. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Do transportu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Opis ogólny 
Parapety wewnętrzne wykonane są z PCV. Krawędź czołowa parapetu jest zaokrąglona. Parapety dostarczane są w 
długościach dobranych indywidualnie do każdego okna. 
 
5.2. Monta ż 
Parapety będą montowane na na zaprawie klejowej, zamocowanie pod ramą okienną i po 5 cm w ościeżu okiennym 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania pionu i poziomu miejsc 
montażu. 
Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy są kompletne, i czy są zgodne z zamówieniem. 
Do każdej partii dostarczonych elementów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 mb długości parapetu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- atestację dostarczonych elementów, 
- podstawowe wymiary geometryczne, 
- prawidłowość osadzenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- dowóz na plac budowy, 
- wykucie gniazd lub bruzd, 
- osadzenie i zamontowanie elementów, 
- zabetonowanie lub zamurowanie gniazd, 
- naprawę uszkodzeń, 
- sprzątnięcie miejsca wykonywania prac. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Aprobaty techniczne materiałów. 
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STB 10.01. GŁADZIE GIPSOWE 
KOD CPV 45324000-4 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych 
gładzi gipsowych dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z 
modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3 .Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie gładzi 
wewnętrznych gipsowych dwuwarstwowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STO „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie tynków gipsowych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane 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. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem są gotowe gładzie gipsowe - powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych 
oraz powinny posiadać wydany przez producenta atest. 
 
3. SPRZĘT 
Do tynkowania używa się kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub 
filcowych, poziomic itd. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi. 
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 wymaganiami p.poż. Przy 
gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami bhp. 
Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego terminu 
przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, wapienno-gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze." 
 
5.3. Opis ogólny. 
Do wykonywania gładzi gipsowych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
 -zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
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- osadzone  okna  
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością mechaniczną i ładnym 
wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 - 200 kg gipsu na m3. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być 
nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 - 15 nim. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 
Zacierane należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. zmacerowanie gipsu, powodując 
łuszczenie się tynku. 
Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. 
Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed korodującym 
działaniem gipsu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Woda - PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie", 
Kruszywo - PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych", 
Gips - BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny". 
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne" 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat: 
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na długości łaty kontrolnej 
• odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 
- od kierunku poziomego; nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi, 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 3 mm/m, 
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
• wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
• pęknięcia powierzchni, 
• wykwity soli w postaci nalotu, 
• trwałe zacieki na powierzchni, 
• odparzenia, odstawanie od podłoża. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów 
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
8.2. Odbiór podło ża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, 
odtłuszczone, wolne-od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru ceglanego powinny być nie 
wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 
mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
 
8.3. Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia 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). 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac, 
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- obrabianie przebić, 
- przygotowanie podłoża, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- przygotowanie zapraw, 
- wykonanie tynków z gotowej zaprawy, 
- wykonanie poprawek tynku, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 
 
10. PRZEPIST ZWIĄZANE 
 Normy: 
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
• PN-B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
• PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania. 
• PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 10.02. OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK 
GLAZUROWANYCH 
KOD CPV 45431200-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych 
wewnętrznych dla realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją 
kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i 
Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, wykonanych z płytek ceramicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
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 takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego budynku, a 
okładziny zewnętrzne po upływie 6 miesięcy. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem na okładziny zewnętrzne są płytki ceramiczne na okładziny wewnętrzne.  
Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię 
licową, a stronę montażową - chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%.- płytki 
glazurowane gat.1. Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone płytki należy 
zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek ściennych ceramicznych 
szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe 
uniwersalne, kamionkowe." 
 
5.3. Opis ogólny 
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod okładziny powinno 
być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być mniejsza niż 5°C. 
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Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być 
porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, 
nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy 
nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. zaprawy klejowej 
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i określić 
położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 
Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. 
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na klej, na dokładnie wyrównanym podłożu. 
Ściany powinny być czyste i odkurzone. Płytki zostaną ułożone do wysokości wg wytycznych projektowych. 
Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być 
symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. 
Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na 
całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy 
wykończyć listewkami z pcv w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy 
wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Płytki ceramiczne szkliwione. 
Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin wewnętrznych ścian 
należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
- jednolitość barwy i wzoru, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
- długość krawędzi ±3 mm, 
- grubość płytek ±2 mm. 
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 
- nasiąkliwością max. 10%, 
- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 18±2°C, 
- wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2. 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę produkcji. Na opakowaniu 
powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 
- odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
- odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających, 
- odbiór gotowej okładziny. 
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić: 
- przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego odgłosu wskazuje 
na dobre powiązanie okładziny z podłożem), 
- prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 
- prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty 
kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm, 
- szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 
- jednolitość barwy lub wzoru płytek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- przygotowanie powierzchni podłoża, 
- wykonanie podkładu betonowego, 
- sortowanie płytek,  
- wykonanie narzutu podłoża zaprawą, 
- moczenie płytek, 
- ułożenie płytek z przyciśnięciem, 
- obrobienie wnęk, ościeży, itp., 
- spoinowanie powierzchni obligowanej, 
- oczyszczenie i zmycie płytek, 
- naprawę licowania po robotach pomocniczych, 
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- uprzątnięcie miejsc pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione, 
• PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
• PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. 

Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
• PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate. 
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
• PN-EN 122: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione.  
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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STB 10.03. SUFITY PODWIESZANE 
KOD CPV 45450000-6 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  wykonania sufitów 
podwieszanych z płyt g-k na ruszcie metalowym przy realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych 
budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
sufitów podwieszonych z płyty gipsowo-kartonowej. W sufitach w wyznaczonych miejscach należy osadzić klapy 
rewizyjne 60x60 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji STO „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie sufitów systemowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
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 takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Sufity podwieszone winny być wykonywać w końcowej fazie robót wykończeniowych. 
 
2. MATERIAŁY 
Należy zastosować płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm. Konstrukcja wsporcza pod sufity wykonana z profili z 
ocynkowanej stali. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Płyty i profile pakowane na palety. Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich 
temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Podczas odbioru jakościowego płyt przeznaczonych do wykonania sufitu należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płyt 
- jednolitość barwy i wzoru, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość), 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 
Płyty powinny posiadać oznaczenia: symbol producenta, datę produkcji.  
 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału 
wprzypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 
- odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 
- odbiór gotowego sufitu 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- wytrasowanie miejsca montażu 
- montaż konstrukcji z kształtowników 
- przymocowanie płyt do gotowej konstrukcji 
- uprzątnięcie miejsc pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
EN ISO 354 norma określająca pochłanianie dźwięku 
EN ISO 1182 norma określająca stopień niepalności 
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STB 10.04. PRACE MALARSKIE 
KOD CP V 45442100-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla 
realizacji zadania: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji 
deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komedy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
malarskich mających cel ochronny lub dekoracyjny. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej. 
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 takcie 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. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. 
Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież 
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. póz.). Przy pracach malarskich 
muszą być przestrzegane przepisy p. póz. i BHP. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe emulsyjne do wymalowań 
wewnętrznych. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 
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 Ponadto do malowania elewacji zastosowano farby elewacyjne 
silikatowe w kolorach zgodnych z kolorem elewacji. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o pój. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z 
odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o pój. 1-20 l. Należy przechowywać je w 
suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach zamkniętych lub pod 
wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane 



 

68

farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane 
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych." 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. póz. W szczególności, przy 
wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 
- stosować odzież ochronną, 
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. póz. 
 
5.3. Opis ogólny 
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków- gładzi gipsowych 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu: 
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników elektrycznych, 
przyklejania okładzin, białego montażu), 
- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- montażu stolarki. 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez 
spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość 
powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń 
producenta farby). 
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. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża 
potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby, 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można 
nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do 
użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych 
Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków powinno zastać wykonane zgodnie z właściwymi ST. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, 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 odstępie 3-8 
godz. powinna wynosić ok. 25-50 urn (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć 
dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej 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 także użycie 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 
godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień pozostawać odizolowane od 
wpływów agresywnego środowiska. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do 
użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być 
zbadane przed użyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 
 
6.1. Farby emulsyjne do malowa ń  wewnętrznych na podło żach gipsowych 
Farby emulsyjne powinny charakteryzować się: 
- matowym wyglądem powłoki,  
- czasem schnięcia do 2 h, 
- wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
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- liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
- odpornością na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli, 
- gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
- odpornością na promienie UV, 
- dobrą przyczepnością. 
 
6.2. Farby do zabezpiecze ń elementów metalowych 
Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować się: 
farby podkładowe: 
- wydajnością ok. 6 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 1, 
- grubością nanoszonej powłoki do 45 µm, 
- czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h, 
farby nawierzchniowe: 
- gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 
- czasem schnięcia do ok. 25 h, 
- wydajnością ok. 8 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 3, 
- łączną grubością nanoszonych powłok do 120 µm. 
Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do użycia 
materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich 
wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm przedmiotowych. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 
- jakości odtłuszczenia, 
- mechanicznego usunięcia nierówności, 
- stopnia czystości powierzchni. 
Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 
Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym 
żarówki o mocy 100 W, że: 
- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy przeprowadzić badanie 
zgodne z PN-H-97052. 
- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie zaokrąglone. 
- ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- ocenę jakościową wykonanych powłok. 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i przy 
wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
• równomierności rozłożenia farby, 
• jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
• braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, 
• widocznych gołym okiem śladów pędzla, 
- sprawdzenie połysku powłoki, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w 
kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
- sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
- sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
- sprawdzenie grubości powłoki 
na elementach stalowych - przyrządami elektromagnetycznymi, 
na innych podłożach - zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
- sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną - po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego piaskowca 
nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 
- badanie przyczepności powłoki 
• do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
• do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach kontrolnych, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką nie 
powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną 
szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową 
barwę, 
- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
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Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy którekolwiek z 
badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz 
nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i 
powtórne przedstawienie ich do badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonane zakresu, który uwzględnia odpowiednio: 
dla malowania farbami akrylowymi: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- przygotowanie powierzchni, 
- zagruntowanie, 
- szpachlowanie i szlifowanie, 
- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi, 
- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót; 
dla malowania powierzchni metalowych: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- przygotowanie powierzchni, 
- malowanie farbami, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
• PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
• PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
• PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
• PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
• PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
• PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
• PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na oznaczenie 

nasiąkliwości. 
• PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta. 
• PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie. 
• PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
• PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 
• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne. 
• BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
• BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości barwy metodą 

przyspieszoną. 
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 
Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 


