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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej i drzwiowej wraz z witrynami w związku z budową budynku  mieszkalnego  z lokalami uŜytkowymi 
w Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty .  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy montaŜu drzwi stalowych , aluminiowych i drewnianych, witryn aluminiowych oraz okien 
drewnianych i obejmuje wykonanie następujących czynności:  

- przygotowanie ościeŜy do wbudowania drzwi lub okien,  

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,  

- uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.  

Przedmiotem specyfikacji jest takŜe określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
montaŜu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montaŜowych.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-
B-91 000, oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŜe 
zdefiniowanymi poniŜej:  

Okno - ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność 
światła. Okno składa się z ościeŜnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeŜnicy.  

OścieŜnica - rama słuŜąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym.  

Skrzydło - ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeŜnicy, krośnie lub bezpośrednio w 
otworze budowlanym.  

Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w 
ościeŜnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem 
wskazówek zegara.  

Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 
ościeŜnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara.  

Drzwi - ruchoma część ściany mająca cechy konstrukcyjne okna, spełniająca jednocześnie funkcję okna i drzwi.  

Naświetle - ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle składa 
się z ościeŜnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeŜnicy.  

Okno jednodzielne - okno, które w widoku między stojakami ościeŜnicy ma jedno skrzydło. Okno dwudzielne - 
okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami ościeŜnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie.  

Okno trój- i wielodzielne - okno, które w widoku między stojakami ościeŜnicy ma trzy lub więcej skrzydeł 
umieszczonych obok siebie.  

Okno jednorzędowe - okno, które w widoku między progiem i nadproŜem ma jedno skrzydło  
lub jeden rząd skrzydeł.    

Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) - okno, które w widoku między progiem i  



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
szczegółową i specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w 8T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

nadproŜem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą.  
Okno nieotwierane (stałe) - okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeŜnicy lub krośnie.  
Okno otwierane stałe - okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone części.  
Okno i drzwi rozwierane - okno i drzwi , w których skrzydła są otwierane przez ich obrót względem osi pionowej 
przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł.  
Okno, naświetle uchylne - okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła.  

1.6. Dokumentacja montaŜu okien i drzwi  

MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w 8T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 5T "Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiały i wyroby stosowane przy montaŜu okien i drzwi: - okna, 

drzwi i witryny,  

- obróbki,  

- materiały uszczelniające,  

- inne wyroby i materiały.  

Wszystkie materiały do wykonania robót montaŜowych okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Okna, drzwi i witryny  
Okna, drzwi i witryny powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta 
zgodnie z PN-EN 14351-1 :2006.  

Zastosować drzwi stalowe wewnętrzne dla pomieszczeń hali garaŜowej z zapewnieniem dla 2.0 szt drzwi 
oznaczonych symbolami OP5, OP6 odporności poŜarowej EI60 , a dla 2.0 szt drzwi oznaczonych symbolem OP7 
odporności poŜarowej E130.  

Zastosować drzwi stalowe zewnętrzne dla parteru oznaczone symbolem 08 .  

Zastosować drzwi i witryny aluminiowe zewnętrzne dla parteru i wyŜszych kondygnacji wg rozwiązań dokumentacji 
projektowej zapewniając dla drzwi zewnętrznych oznaczonych symbolami 01 (6.0 szt) i 02 ( 7.0 szt ) odporność 
poŜarową E130.  
Zastosować drzwi i okna drewniane dla parteru i wyŜszych kondygnacji wg rozwiązań dokumentacji projektowej.  
Producent okien, drzwi i witryn powinien określić materiał (materiały), z których okna , drzwi witryny są wykonane, 
łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w 
odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich uŜytkowaniu, 
poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.  

Producent powinien równieŜ podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi oraz ich części podlegających 
wymianie.  

  



 

Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a takŜe obróbki progów drzwi i/lub materiały, z których wyroby są 
wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych.  

2.2.3. Materiały uszczelniające  
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w zaleŜności od rodzaju 
uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe - izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy 3.  

Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między oknem lub drzwiami 
balkonowymi a ościeŜem  

2.2.2. Obróbki  

Warstwa zewnętrzna  Warstwa środkowa  Warstwa wewnętrzna  

(uszczelnienie)  (izolacja termiczna)  (uszczelnienie)  

Impregnowana taśma rozpręŜna  Pianka poliuretanowa  Folia do okien paroszczelna  

paroprzepuszczalna   Kit trwale elastyczny  
Folia paroprzepuszczalna   Impregnowana taśma rozpręŜna  
Folia elastyczna   paroszczelna  

paroprzepuszczalna   Taśma butylowa do okien  

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z 
otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.  

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 
projektowej a takŜe spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 
producenta okien, drzwi i witryn.  

2.2.4. Inne wyroby i materiały  

Przy montaŜu okien, drzwi i witryn stosuje się takŜe inne wyroby i materiały:  

· elementy mocujące okno, drzwi i witrynę w ościeŜu: - kołki 

rozporowe (dyble),  

- kotwy,  

- śruby, wkręty,  

· elementy podporowe i dystansowe: - 

klocki, belki drewniane,  

- podkładki, kątowniki stalowe,  

· elementy wykończeniowe:  

- listwy maskujące połączenia okien w zestawy,  

- kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeŜa.  

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 
projektowej, a takŜe spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 
producenta okien, drzwi i witryn.  

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i 
sposobu ich mocowania.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montaŜu okien, drzwi i witryn  

Wyroby i materiały do montaŜu okien, drzwi i witryn mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i szczegółową 
specyfikacją techniczną,  

kaŜda jednostka ładunkowa lub partia okien, drzwi i witryn luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,  

wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczył 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 

karty techniczne (katalogowe) wyrobów lu~ firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia  



 

montaŜu okien , drzwi i witryn powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montaŜu okien, drzwi i witryn Okna i drzwi z drewna 
naleŜy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a drzwi i witryny aluminiowe i drzwi stalowe 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.  

Okna, drzwi i witryny naleŜy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.  

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w 
temperaturze powyŜej +5'C a poniŜej +35'C.  

Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza 
się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoŜa, ale wówczas okna i/lub 
drzwi naleŜy ustawiać na legarach ułoŜonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 
15 cm. Okna, drzwi i witryny naleŜy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. 
NaleŜy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy 
zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W zaleŜności od stopnia wykończenia powierzchni okien i drzwi oraz 
rodzaju podłoŜa w magazynie, wyroby naleŜy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.  

Tablica 4.  Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleŜności od stopnia  
wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoŜa w magazynie  

   Rodzaje wyrobów   

   okna i drzwi drewniane   

Lp.  Rodzaj podłoŜa w   jednokrotnie malowane i ostatecznie wykończone  

 magazynie    

  gruntowane  sposób pakowania  

   pojedynczo  w pakietach  

1  2  3  4  5  

1.  PodłoŜe nieutwardzone  W jednej warstwie  Na progu ościeŜnicy; okna  -  
 (na legarach)  na progu  w warstwach do łącznej   
  ościeŜnicy  wysokości 2 m, drzwi   

2.  PodłoŜe utwardzone   balkonowe w jednej  Na legarach w  
   warstwie  dwóch lub trzech  
    warstwach  

Sposób przechowywania drzwi i witryn aluminiowych oraz drzwi stalowych powinien być zgodny z 
wymaganiami ich producenta.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

3.2. Sprzęt i narzędzia do montaŜu okien, drzwi i witryn  
MontaŜ okien, drzwi i witryn nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.  

Przy montaŜu okien, drzwi i witryn naleŜy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 
elektronarzędzia i sprzęt do:  

 



 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,  

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien, drzwi i witryn w ościeŜach,  

c) transportu technologicznego wyrobów,  

d) wykonywanie montaŜu na wysokości wymagającej uŜycia rusztowań.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu  

Wyroby i materiały do montaŜu okien , drzwi i witryn mogą być przewoŜone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi i wodnymi.  

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien, drzwi i witryn w 
środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi 
(zaleceniami) producenta.  

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.  

4.3. Zasady ładowania okien, drzwi i witryn na środki transportu 4.3.1. 

Ładowanie okien, drzwi i witryn w transporcie drogowym  

Wyroby naleŜy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do 
podłuŜnej osi pojazdu, z tym Ŝe okna - na progach ościeŜnic, drzwi i witryny - na stojakach ościeŜnic. Wyroby 
nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, naleŜy przesunąć 
względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.  

4.3.2. Ładowanie okien, drzwi i witryn w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym  

Wyroby naleŜy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłuŜnej osi 
wagonu, z tym Ŝe:  

a)okna - na progach ościeŜnic, b) d 

drzwi i witryny :  

o wysokości ościeŜnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeŜnicy,  

o wysokości ościeŜnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeŜnicy.  

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, naleŜy przesunąć 
względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.  

Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, Ŝe wysokość bloku nie moŜe 
przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.  

4.4. Zasady zabezpieczania okien, drzwi i witryn w środkach transportowych  

Ustawione wyroby w środkach transportowych naleŜy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i 
zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby naleŜy 
zabezpieczać przez:  

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,  

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,  

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,  
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym za 

pomocą elementów mocujących,  

e) usztywnienie bloków za pomocą progów,  
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi.  

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę naleŜy zabezpieczyć podobnie jak dolną.  

  



 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w 51 "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do montaŜu okien i drzwi  

Do montaŜu okien , drzwi i witryn moŜna przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).  

Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest moŜliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków 
cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.  

W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna, drzwi i witryn naleŜy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia.  

Przed przystąpieniem do montaŜu okien, drzwi i witryn naleŜy sprawdzić: prawidłowość 

wykonania ścian,  

stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeŜy,  

zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,  

czy wymiary okien , drzwi i witryn oraz otworów umoŜliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien, drzwi i 
witryn z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeŜem a ościeŜnicą.  

5.3. Ogólne zasady montaŜu okien, drzwi i witryn 5.3.1. 

Usytuowanie okna, drzwi i witryn w ościeŜu  

5.3.1.1. Okno , drzwi lub witrynę naleŜy sytuować w ościeŜu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeŜnicy lub powierzchni ościeŜa.  

Na wewnętrznych powierzchniach ościeŜa powinna się utrzymywać temperatura wyŜsza o minimum 1'C od 
temperatury punktu rosy.  

JeŜeli nie jest znany przebieg izoterm, naleŜy stosować ogólne zasady usytuowania okien, d rzwi i witryn :  

w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - jak najbliŜej warstwy ocieplenia.  

5.3.1.2. W przypadku ościeŜy z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki 
i nadproŜe ościeŜnicy na szerokość nie większą niŜ połowa szerokości kształtownika ościeŜnicy.  

5.3.2. Zasady ustawienia okna, drzwi i witryn w otworze 5.3.2.1. 

Ustawienie okien, drzwi i witryn powinno zapewniać:  

luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna, drzwi, 
witryny pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą 
funkcjonalności okna, drzwi i witryny.  

miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.  

Do podpierania progu ościeŜnicy okien, drzwi i witryn stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy 
poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe.  

Do ustawienia okna, drzwi i witryn w otworze słuŜą klocki podporowe i dystansowe.  

Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona moŜliwość odkształcania 
się kształtowników okien.  

Zamocowanie okien przy uŜyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków 
podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciąŜenia.  

Klocki dystansowe, słuŜące do ustalenia pozycji okna , drzwi i witryny w otworze, po zamocowaniu ościeŜnicy 
powinny być usunięte, nie naleŜy natomiast usuwać klocków podporowych.  

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeŜnicy a ościeŜem umoŜliwiające konieczne odkształcanie 
się kształtowników okien, drzwi i witryn podane są w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -  
Roboty wykończeniowe.   



 · 

Tablica 5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeŜnicy a ościeŜem przy uszczelnieniach kitami 
elastycznymi*  

OścieŜe bez węgarka 

Rodzaj kształtowników  

OścieŜe z 
węgarkiem  

 

Długość elementów 
(m)  

do2,5  
Minimalna szerokość szczeliny 

- b (mm)  

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego) 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

ciemnego)  

1

0 

1

0 

1

0  

1

0 

1

5 

1

0  

1

5 

20 

1

0  

Drewniane  

*  

Minimalna 
szerokość szczeliny 

- b (mm)  

20 

25 

1

0  

1

0 

1

0 

1

0  

1

0 

1

0 

1

0  

1

5 

1

5 

1

0  

Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe głębokość warstwy 
uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niŜ 6 mm.  

Tablica 6. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeŜnicy a ościeŜem przy uszczelnieniach 
impregnowanymi taśmami rozpręŜnymi*  

 OścieŜe bez węgarka   OścieŜe z węgarkiem  

  Ib    .Qt::~ ~   

  " I      ~   n  

  ~'      ~    
  -L~ n   -t-~ m   

Rodzaj kształtowników     ...... _~   

  ~      ~     

   Długość elementów (m)     

 do 1,5 do 2,5  do3,5  do4,5  do2,5  do 3,5  do4,5  

 Minimalna szerokość szczeliny  Minimalna szerokość  

  - b (mm)    szczeliny - b (mm)  

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego)  8  8  10  10  8  8  8  

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego) 8  8  10  10  8  8  8  

Drewniane  8  8  8  8  6  8  8  

* Głębokość uszczelnienia t naleŜy dopasować w zaleŜności od jego szerokości b z producentem taśm   

uszczelniających.            

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeŜnicą okienną a oscieŜem nie powinien przekraczać 40 mm. Przy 
stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm.  

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna, drzwi i witryny w otworze przy długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m.  

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na 
funkcjonalność okien, drzwi i witryn.  



 

zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien, drzwi i 
witryn była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych, drzwiowych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.  

Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeŜnicy.  
5.3.3.2. Do mocowania okien, drzwi i witryn w ścianie budynku - w zaleŜności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.  

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie słuŜą do mocowania okien , drzwi i witryn a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem , drzwiami, witryną a ścianą.  
5.3.3.3. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeŜnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły 
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. NaleŜy stosować śruby dostosowane do materiału ościeŜy.  

W przypadku drzwi i witryn aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki 
mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki 
metalowej, wykluczającej przenoszenie obciąŜeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.  

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeŜnicy jest zbyt duŜy do 
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) .  

5.3.3. Zasady mocowania okna, drzwi i witryny w ościeŜu 11 5.3.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki 

sposób, aby przewidywalne obciąŜenia  

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna, drzwi i witryny ze ścianą  
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem , drzwiami , witryną a oscieŜem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.  

Przy wykonywaniu uszczelnienia naleŜy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta  
materiałów uszczelniających, dotyczących:  

zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

oczyszczenia powierzchni przylegania,  

zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleŜności od rodzaju materiału), wymagań w 

zakresie wilgotności i temperatury powietrza.  

Uszczelnienie okien , drzwi i witryn na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej.  
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub 
impregnowanych taśm rozpręŜnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne).  

Uszczelnienie to powinno uniemoŜliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem, 
drzwiami , witryną a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między 
oknem a ościeŜem (tj. w miejscach o temperaturze niŜszej od temperatury punktu rosy).  

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna , drzwi, witryny powinna być wyŜsza niŜ po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umoŜliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku.  

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie moŜe wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.  

Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) , które 
zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeŜami.  

Szczelina między ościeŜnicą a ościeŜem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej.  

Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie 
mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani teŜ wydzielać substancji szkodliwych.  

Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury 
otoczenia, przy której mogą być uŜyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.  

Podczas wtryskiwania pianki naleŜy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno 
doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeŜnicy.  
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozpręŜnych  paroprzepuszczalnych.  



 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było 
moŜliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą.  

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie moŜe wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.  

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 5.4.1. Parapety 

zewnętrzne  

Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, 
by spełnione były następujące wymagania:  

osadzanie parapetu naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu i uszczelnieniu na obwodzie okna,  

parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niŜ 2 cm, mocowanie do 

ościeŜnicy powinno być dostatecznie mocne,  

miejsca połączenia parapetu z ościeŜnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami rozpręŜnymi i 
silikonem,  

połączenia boczne parapetu z ościeŜami oraz w naroŜu (okno - mur - parapet) powinny zapewniać ciągłość 
uszczelnienia  

Przy montaŜu parapetów z blachy naleŜy zwrócić uwagę na:  

zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczone co 250 cm),  

podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, wytłumienie 

odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających),  

5.4.2. Parapety wewnętrzne  

Osadzanie parapetu wewnętrznego naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu i uszczelnieniu na obwodzie okna lub 
witryny.  

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeŜa, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi w 
dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeŜnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie 
dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeŜnicy.  

5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych i tarasowych  
Progi balkonowe i tarasowe ze względu na duŜe zagroŜenie wodą naleŜą do miejsc krytycznych, trudnych do 

uszczelnienia. Dokumentacja projektowa zawiera szczegółowe rozwiązania sposobów obrobienia tych miejsc.  

Obróbki progów balkonowych i tarasowych naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Przy uszczelnianiu progów naleŜy zachowywać róŜnicę poziomów między górną krawędzią izolacji 

przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia powierzchni balkonu ( tarasu) 
. RóŜnica poziomów wykończenia płyty balkonu ( tarasu) i górnej krawędzi izolacji przeciwwilgociowej z materiałów 
rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm.  

Odstępstwo od powyŜszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano 
rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, kształtki wtopione w masę hydroizolacyjną) bądŜ w 
płycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi 
balkonowych.  

5.5. Łączenie okien w zestawy  

Okna lub okna i drzwi moŜna łączyć w zestawy: 

poziome,  

 

Połączenia okien i drzwi w zestawach muszą zapewniać szczelność na przenikanie wody opadowej i 
powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów.  

5.5.1. Zestawy poziome  

Połączenia w zestawy poziome okien i drzwi drewnianych oraz okien i drzwi z kształtowników 
aluminiowych naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu.  



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 5T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do montaŜu okien, drzwi i witryn  

Przed przystąpieniem do montaŜu okien, drzwi i witryn naleŜy ocenić stan ścian i przygotowania ościeŜy do robót 
montaŜowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.  

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montaŜu okien i drzwi Przed 

przystąpieniem do montaŜu okien, drzwi i witryn naleŜy sprawdzić:  

prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,  

rodzaj ościeŜy (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia 
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi),  

zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,  

moŜliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeŜem a ościeŜnicą.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takŜe w formie 
protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów  

Przed rozpoczęciem montaŜu okien, drzwi i witryn naleŜy sprawdzić:  

zgodność okien , drzwi i witryn oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną 
w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,  

zgodność okien , drzwi i witryn oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą szczegółową specyfikacją 
techniczną,  

w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach montaŜowych,  

stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy  

przydatności materiałów uszczelniających.  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montaŜowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami 
producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:  

podparcia progu ościeŜnicy,  

 zamocowania mechanicznego okna , drzwi  i witryny na całym obwodzie ościeŜnicy  

(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi),  

izolacji termicznej szczeliny między oknem, drzwiami, witryną a ościeŜem, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na wykonanie izolacji pod progiem ościeŜnicy,  

uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem, drzwiami, witryną a ościeŜem, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń 
technologicznych,  

obróbek progu drzwi, witryn  

osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej szczegółowej specyfikacji, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

  



 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
montaŜu okien, drzwi i witryn w szczególności w zakresie:  

zgodności z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montaŜu, jakości 

robót montaŜowych.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien, drzwi i witryn:  

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z 
dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów 
długości i wysokości,  

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m 
nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,  

c) sprawdzenie róŜnicy długości przekątnych ościeŜnicy i skrzydeł - róŜnica długości przekątnych nie powinna 
być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyŜej 2 m,  

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno 
odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym cięŜarem samoczynnie zamykać się 
lub otwierać,  

e) sprawdzenie szczelności - zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeŜnicy zapewniając 
szczelność między tymi elementami,  

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montaŜowych okien i drzwi Powierzchnię 

okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych:  

  

• w świetle ościeŜnic, a w przypadku braku ościeŜnic w świetle zakrywanych otworów. OścieŜnice, 

parapety zewnętrzne i wewnętrzne oblicza się w sztukach.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w 5T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy wbudowywaniu okien, drzwi i witryn elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeŜnicy na całym 
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem, drzwiami, 
witryną a ościeŜem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montaŜu okien, drzwi i witryn.  

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej szczegółowej specyfikacji, a 
wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej szczegółowej specyfikacji.  

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację 
okna , drzwi i witryny za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową 
specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych, otynkowanie ościeŜy, montaŜ listew maskujących).  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  
robót,  

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych  
materiałów i wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

- protokoły odbiorów częściowych,  

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,  

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze  
 stron umowy. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej 881, porównać je z  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien , drzwi i witryn po uŜytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  
oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien , drzwi  i witryn , 
z  
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone 
wady w zamontowanych oknach, drzwiach i witrynach.  



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9  

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
oraz dokonać oceny wizualnej.  

MontaŜ okien , drzwi i witryn powinien być odebrany, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny być przyjęte. W 
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), usunąć 
niezgodności robót montaŜowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna, drzwi i witryny ponownie do odbioru,  

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, funkcjonalności i trwałości okien , drzwi 
i witryn zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontaŜu wadliwie 
wbudowanych okien, drzwi i witryn, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montaŜu okien , drzwi i witryn z  
zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  

 
Podstawy rozliczenia montaŜu okien , drzwi i witryn stanowią określone w dokumentach  

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego odebranego zakresu montaŜu okien , drzwi i witryn  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie montaŜu okien , drzwi i witryn moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  



 

umownych  ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez  
zamawiającego.  

Ceny jednostkowe montaŜu okien, drzwi i witryn uwzględniają: - 

przygotowanie stanowiska roboczego,  

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę 

sprzętu,  

ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem uszkodzeniem,  

ocenę i przygotowanie ościeŜy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej szczegółowej specyfikacji 
technicznej,  

obsadzenie ościeŜnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji 
termicznej i akustycznej połączenia z ościeŜem,  

obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,  

obrobienie progów drzwi balkonowych,  

regulacja skrzydeł i okuć,  

obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądŜ innymi materiałami wykończeniowymi, usunięcie wad i 

usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, oczyszczenie miejsca pracy z 

materiałów zabezpieczających,  

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

likwidację stanowiska roboczego,  

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy  

PN-EN 107:2002 (U)  

Metody badań okien - Badania mechaniczne. PN-EN 

410:2001  

Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. PN-EN 41 

0:2001/Ap1 :2003  

jw.  

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.  

PN-EN ISO 717-1 :1999  

Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -
Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  

PN-EN ISO 717-1 :1999/A1 :2006 (U)  

jw.  

PN-EN 1026:2001  

Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania. PN-EN 

1027:2001  

Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania. PN-ENV 

1187:2004  

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. PN-ENV 

1187:2004/A 1 :2006 (U)  

jw.  

PN-EN 1191 :2002  

Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania. PN-EN 

1522:2000  

Okna, drzwi, Ŝaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i klasyfikacja. PN-ENV 

1628:2006 (U)  
 



 

PN-EN 12207:2001  

Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja. PN-EN 

12208:2001  

Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja. PN-EN 

12210:2001  

Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem - Klasyfikacja. PN-EN 

12210:2001/AC:2006  

jw.  

PN-EN 12211 :2001  

Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem - Metoda badania. PN-EN 

12400:2004  

Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja. PN-EN 

13049:2004  

Okna - Uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim - Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.  

PN-EN 13115:2002  

Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - ObciąŜenia pionowe, zwichrowanie siły  
operacyj ne.  

PN-EN 13123-1 :2002 (U)  

Okna, drzwi i Ŝaluzje - Odporność na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Część 1: Rura uderzeniowa.  

PN-EN 13123-2:2004 (U)  

Okna, drzwi i Ŝaluzje - Odporność na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Część 2: Próba poligonowa.  

PN-EN 13124-1:2002 (U)  

Okna, drzwi i Ŝaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura uderzeniowa. PN-EN 13124-

2:2004 (U)  

Okna, drzwi i Ŝaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 2: Próba poligonowa. PN-EN 13363-1 

:2007 (U)  

Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem - Obliczanie współczynnika przenikania 
promieniowania słonecznego i światła - Część 1: Metoda uproszczona.  

PN-EN 13363-2:2006  

Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem - Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej 
energii promieniowania słonecznego i światła - Część 2: Szczegółowa metoda obliczania.  

PN-ENV 13420:2006 (U)  

Okna - Zachowanie się pomiędzy dwoma róŜnymi klimatami - Metoda badania. PN-EN 13501-

1:2007 (U)  

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień.  

PN-EN 13501-5:2006  

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników 
badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.  

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007  

jw.  

PN-EN 14608:2006  

Okna - Oznaczanie odporności na obciąŜenia w płaszczyŜnie skrzydła. PN-EN 

14609:2006  

Okna - Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. PN-EN 

14351-1 :2006  

Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.  

PN-EN 20140-3: 1999    

Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów  



 

10.2.Ustawy  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z 
póŜn. zmianami).  

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z 
póŜn. zmianami).  

10.3. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
póŜn. zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póŜn. zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,  

 poz. 1679 z póŜn. zmianami).  20 

10.4.1nne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część 8 - Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6 "MontaŜ 
okien i drzwi balkonowych", wydanie IT8 - 2006 rok.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady  
- 1990 rok.  

budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.  

PN-EN 20140-3: 1999/ A 1 :2007 

jw.  

PN-77/B-02011  

ObciąŜenia w obliczeniach statycznych - ObciąŜenie wiatrem. PN-B-

02151-3: 1999  

Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych Wymagania.  

PN-B-05000: 1996  

Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-1 

0201: 1998  

Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. PN-B-91 

000: 1996  

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia. PN-75/B-

94000  

Okucia budowlane - Podział.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. 

Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie w związku z budową budynku  mieszkalnego z lokalami usługowymi  w Kwidzynie ul. Błogosławionej 
Doroty .  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .  

..... Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: - pokrycie podłóg 

płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,  

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę  
architektoniczną okładanych elementów.  

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie.  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoŜy, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory.  

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŜe podanymi poniŜej:  

PodłoŜe - element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic poziomów 
powierzchni podłoŜa.  

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoŜa.  

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe oraz zwiększająca przyczepność powłoki 
ochronnej.  

Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.6. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych  

Roboty posadzkowe i okładzinowe naleŜy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,.  

Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych zawiera następujące informacj~4 i rozwiązania 
dotyczące:  



 

- materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek  

- lokalizacji i warunków uŜytkowania,  

- rodzaju i stanu podłoŜy pod posadzki i okładziny.  

W projekcie powinny być zawarte:  

- wymagania dla podłoŜa, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do 
napraw,  

- specyfikacje materiałów do wykonania posadzek i okładzin z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  

- sposoby wykonania posadzek i okładzin z płytek z uwzględnieniem szerokości spoin i  
sposobu wykończenia,  

- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek i wykładzin  

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny,  

- zasady konserwacji posadzek i okładzin.  

2. MA 1ERIAŁ Y  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania składowania podano w 51 

"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i 

okładzinowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Płytki  

Płytki powinny odpowiadać następującej normie:  

- PN-EN 14411 :2005 - Płytki i płyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.  

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek dla 
których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.  

Zastosować zgodnie z dokumentacją projektową w pomieszczeniach klatek schodowych, komunikacja wewnątrz 
budynku :  

- cokoły ścian : gres o wymiarach płytek 8x30 cm np. firmy Nowa Gala, seria Quarzite QZ 13 , powierzchnia 
naturalna  

- podłogi i spoczniki: gres 30x30 cm np. firmy Nowa Gala, seria Quarzite QZ 13 oraz QZ 1, powierzchnia 
naturalna, układ płytek wg dokumentacji  

projektowej  

- biegi schodów: stopnice gres 30x30 cm np. firmy Nowa Gala, seria Quarzite 13 oraz QZ 1, powierzchnia 
naturalna, układ płytek wg dokumentacji  

projektowej  

W pomieszczeniach lokali usługowych i mieszkalnych posadzki zakończyć na etapie wylewki betonowej, 
warstwy wykończeniowe w zakresie  

własnym poszczególnych właścicieli.  

W pomieszczeniach lokali usługowych i mieszkalnych ściany wykończenie ścian bez okładzin ściennych, 
warstwy wykończeniowe w zakresie  

własnym poszczególnych właścicieli.  

2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy  
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania norm  PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych.  



 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

2.2.3. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: - listwy 

dylatacyjne i wykończeniowe,  

- środki ochrony płytek i spoin,  

- środki do usuwania zanieczyszczeń,  

- środki do konserwacji posadzek i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne.  

2.2.3. Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna.  

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek  

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i szczegółową 
specyfikacją techniczną,  

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów,  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót pokrywczych 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów),  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego 
pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów wyrobów do robót posadzkowych  
i okładzinowych  

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych.  

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyŜej +5'C a poniŜej +35'C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 
drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10.  

JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  

3. SPRZĘT    

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV  

45000000-7, pkt 3  



 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych Do 

wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych naleŜy stosować:  

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,  

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzędzia lub 

urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących,  

łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

poziomnice,  

mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących,  

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do 

mycia i czyszczenia,  

wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 4  

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy prowadzić sprzętem 
mechanicznym.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.  
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umoŜliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. naleŜy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym.  

JeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę naleŜy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moŜe odbywać się po wcześniej 
wykonanych posadzkach.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:  

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji i podłóg,  

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,  

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  

5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku, tj. 
po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  



 

5.2.3. Roboty posadzkowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5 st.C i temperatura 
ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

5.2.4. Wykonane posadzki i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułoŜeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.  

5.3. Wykonanie posadzek z płytek 5.3.1. 

PodłoŜa  

PodłoŜa pod posadzki z płytek moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.  

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy 8-20 i grubości minimum 50 mm.  

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa.  

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: - podkłady 

związane z podłoŜem - 25 mm,  

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,  

- podkłady "pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna  

przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów posadzek. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów podaje w dokumentacja projektowa.  

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym.  

DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju.  

5.3.2. Układanie posadzek z płytek  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek.  

PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.  

Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50~ Kompozycja klejąca powinna bY98 nałoŜona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej  



 

5.4.  Wykonanie okładzin  w zakresie cokołów klatek schodowych , komunikacji  
wewnątrz budynku, ( cokoły i ściany lokali usługowych  

i mieszkalnych w zakresie poszczególnych wlaścicieli ) 5.4.1. 

PodłoŜa pod okładzinę  

PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: - ściany 

betonowe,  

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,  

- płyty gipsowo kartonowe.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowani~ podłoŜa.  

sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się 

stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek:  

- 300 x 300 mm - 10 mm  

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 
średnio około 6-8 mm.  

Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając 
pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią 
płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych 
płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zaleca się 

następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

- od 200 do 600 mm - około 4 mm  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ 
usunąć wkładki dystansowe.  

W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu określa dokumentacja projektowa. Dla 
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania.  

Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je mokrym pędzlem (wodą).  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki 
pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i 
ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę 
moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura 
i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich 
wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe płytki.  



 

PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych, bez raków, pęknięć 
i ubytków.  

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi.  

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro 
marki M4-M7.  

W przypadku podłoŜy nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania:  
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,  

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o 
długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 na długości łaty,  

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości kondygnacji,  

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułoŜonych na podłoŜach 
pokrytych tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4.  

5.4.2. Układanie płytek (okładzin)  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie 
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.  

Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.  

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zaleŜy od 
rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się powierzchnię 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50~ Kompozycja klejąca powinna być rozłoŜona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki.  

Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, Ŝe powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia drugiej 
całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.  

Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i "mikroruchami" ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym.  

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej.  
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.    

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  



 

Zalecane szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych.  

W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) naleŜy uŜywać odpowiednich szablonów dociskowych. 
Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.  

Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Dokładny czas powinien 
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je mokrym pędzlem (wodą).  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny 
pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i 
ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę 
moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje 
się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt 
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  
Dobór preparatów powinien być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych 
im wymaganiom.  

Impregnowane mogą być takŜe płytki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 5T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.  

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych 
i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę,  

- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 
spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.   

5.4.1 wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  



 

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją 
projektową i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających".  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  

- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,  

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:  

- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzać wizualnie i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia naleŜy mierzyć z 
dokładności do 1 mm,  

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości 
(dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dŜwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy.  

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 6.5.1. 

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  

- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 
róŜnorodność barw jest zamierzona),  

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe 
niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  
spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, dopuszczalne odchylenie 
spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i  

 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,    

szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  



 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

6.5.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 
róŜnorodność barw jest zamierzona),  

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, dopuszczalne 
odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania dopuszczalne odchylenie 
spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  

elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania  

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni  

odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2  

W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór 
podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań 
naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 
5.4. dla okładzin.  

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do 
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi 
być skute i wykonane ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz materiałów 
naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  



 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę 
przewiduje.  

8.3. Odbiór częściowy    

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

- projekt budowlany,  

- projekty wykonawcze,  

- dokumentację powykonawczą,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne,  

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów wyrobów,  

- protokóły odbioru podłoŜa,  

- protokóły odbiorów częściowych,  

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości posadzki lub okładziny, 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek okładzin z płytek z  
zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
zamawiającym a wykonawcą.    



 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny robót".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i okładzinowych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego  

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych uwzględniają: - przygotowanie 

stanowiska roboczego,  

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę 

sprzętu,  

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m,  

ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądŜ zastosowaniem odpowiednich 
środków zwiększających przyczepnośc, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 
trakcie wykonywania posadzek i okładzin,  

osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia,  

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych i okładzinowych,  

usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 
okładanych płytkami,  

uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej,  

likwidację stanowiska roboczego,  

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, koszty 

pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

  



 

10.1. Normy  

1. PN-EN 14411 :2005  

Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.  

2. PN-70/B-10100  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 3. PN-EN ISO 10545-1: 1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

4. PN-EN ISO 10545-2: 1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.  

5. PN-EN ISO 10545-3: 1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
gęstości całkowitej.  

6. PN-EN ISO 10545-4: 1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.  

7. PN-EN ISO 10545-5:1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  

8. PN-EN ISO 10545-6: 1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 9. PN-EN ISO 10545-7:2000  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.  

10. PN-EN ISO 10545-8:1998  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  

11. PN-EN ISO 10545-9: 1998  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny.  

12. PN-EN ISO 10545-10:1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej.  

13. PN-EN ISO 10545-10: 1999/ Ap1 :2003  

jw.  

14. PN-EN ISO 10545-11 :1998  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  

15. PN-EN ISO 10545-12:1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności.  

16. PN-EN ISO 10545-13:1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej.  

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003  

jw.  

18. PN-EN ISO 10545-14:1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie.  

19. PN-EN ISO 10545-15:1999  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.  

20. PN-EN ISO 10545-16:2001  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych róŜnic barwy. 

 21. PN-EN 101:1994  

Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  

22. PN-EN 12004:2002  

Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne.  

23. PN-EN 12004:2002/A 1 :2003  
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jw.  

24. PN-EN 12002:2005  

Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do  

  



 

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. 

 47. PN-EN 13139:2003  

Kruszywa do zaprawy.  

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  

49. PN-EN 13813:2003  

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania.  

spoinowania.  

25. PN-EN 12808-1 :2000  

Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych.  

26. PN-EN 1015-2:2000  

Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  

27. PN-EN 1015-2:2000/A1 :2007(u)  

jw.  

28. PN-EN 1015-3:2000  
Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  

29. PN-EN 1015-3:2000/A1 :2005 jw.  

30. PN-EN 1015-4:2000  
Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą penetrometru).  

31. PN-EN 1015-12:2002  

Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę 
i do tynkowania.  

32. PN-EN 1015-19:2000  
Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach 
na obrzutkę i do tynkowania.  

33. PN-EN 1 015-19:2000/A 1 :2005  

jw.  

34. PN-EN 197-1:2002  

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku.  

35. PN-EN 197-1 :2002/A 1 :2005 jw.  

36. PN-EN 197-2:2002  

Cement - Część 2: Ocena zgodności.  

37. PN-EN 459-1 :2003  

Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

38. PN-EN 459-2:2003  

Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.  

39. PN-EN 459-3:2003  

Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.  

40. PN-EN 1008-1 :2004  
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

41. PN-EN 934-6:2002  

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  

42. PN-EN 934-6:2002/A 1 :2006 jw.  

43. PN-B-30041: 1997  

Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.  

44. PN-B-30042: 1997  

Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

45. PN-B-30042:1997/Az1 :2006  

jw.  

46. PN-92/B-01302  

  



 

10.2. Ustawy  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późno 
zmianami).  

10.3. Rozporządzenia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późno zmianami).  

10.4. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady  
- 1990 rok.  

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i  
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.  

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.  

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok  
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SPIS TREŚCI  

1. WSTĘP  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT  

4. TRANSPORT  

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:  
ST - Specyfikacja Techniczna  
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB -
Instytut Techniki Budowlanej  
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości  

 



 

1. Wstęp  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiazującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośc wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2. Materiały  
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu balustrad są :  
2.1.1. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej malowane proszkowo: pręty ze stali St3SX wg PN-EN 10025 
:2002 , płaskowniki z blachy wg PN-EN 10029: 1999 , PN-EN  
10029: 1999/ Ap 1 :2009  
2.1.2. Elementy stalowe ze stali ocynkowanej malowane proszkowo: rury, kształtowniki zamknięte kwadratowe 
ze szwem wg PN-EN 10219-1 :2006( U), PN-EN 10219-2:2006 ( U ). 2.1.3. Elementy stalowe ze stali 
nierdzewnej : pręty, płaskowniki, kształtowniki zamknięte kwadratowe, rury, kołnierze osłaniające, kule.  
2.1.4. Poręcze ze stali nierdzewnej średnicy 5.0 cm - balustrady schodów i ramp dziedzińca 2.1.5. Poręcze z 
drewna dębowego średnicy 5.0 cm lakierowanego w technologii np. Sigma Coatings lazurem Cyprys G9073 - 
balustrady klatek schodowych  
2.1.6. Poręcze z płaskowników ze stali nierdzewnej - balustrady tarasów i balkonów 2.1.7 Śruby i 
nakrętki -chromowane lub ze stali nierdzewnej  
2.1.8. Kołki Hilti średnicy 8 mm, długości 8.0 -12.0 cm w zaleŜności od lokalizacji elementu mocowanego ( 
słupka, poręczy) wg rozwiązań dokumentacji projektowej  

3. Sprzęt 41 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 4500000-7 
pkt.3 

 

Do wykonywania robót montaŜowych uŜywać ręcznych narzędzi ślusarskich i elektronarzędzi.  

Do prefabrykowania warsztatowego elementów balustrad stosowac sprzęt do robót spawalniczych.  

Stanowisko robocze spawalnicze na budowie powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 
przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów  

atmosferycznych, oświetlone z odpowiednia wentylacją i odebrane przez inpektora nadzoru.  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
balustrad w związku z budową budynku  mieszkalnego z lokalami usługowymi  w Kwidzynie ul. 
Błogosławionej Doroty.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna bęzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: - balustrad 

schodowych stalowych - klatki schodowe  
- balustrad stalowych  balkonów  
- balustrad stalowych schodów  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów wykorzystywanych do 
montaŜu balustrad i daszków szklanych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót montaŜowych.  



 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 5T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

Elementy balustrad i daszków mogą być przewoŜone w osłoniętych przed działaniem warunków atmosferycznych 
pojazdach , zabezpieczone  

przed przesuwaniem się i uszkodzeniami . Okucia i inne drobne elementy transportować w odrębnych opakowaniach. 

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót robót podano w 5T kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt. 5 .  

5.2. MontaŜ balustrad  
Balustrady wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną z 
malowaniem proszkowo elementów balustrad ze stali ocynkowanej na warsztacie. Pręty spawane do słupków 
balustrad wg rozstawu prętów i kątów nachylenia załoŜonych w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna balustrady 
nie powinna wykazywać zwichrowania. Balustrady przymocować do podłoŜa za pomocą kotew Hilti o średnicy 8 
mm długości 8.0 - 12.0 cm w zaleŜności od lokalizacji elementu mocowanego ( słupka, poręczy). Przed trwałym 
zamocowaniem elementy dokładnie ustawić w pionie i poziomie, a następnie usztywnić. Wszystkie elementy 
balustrad mocowane na budowie uzupełniająco pomalować na kolor wg dokumentacji projektowej.  
Pochwyty balustrad zamontować zgodnie z rozwiązaniami ujętymi w dokumentacji projektowej.  

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 5T kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 6 .  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
6.2. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcje balustrad i daszków szklanych naleŜy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej.  
6.3. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych.  
6.4. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania,  
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
- sprawdzenie połączeń pomiędzy elementami,  
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją projektową.  
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.  

  

7. Przedmiar i obmiar robót  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w 51 kod CPV 45000000-7 "Wymagania 
ogólne" pkt. 7 .  
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
Jednostka obmiaru robót jest:  
- 1 mb zamontowanej balustrady  



 

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 
pkt. 8 .  
8.2. Odbiór wykonanych robót ślusarskich obejmuje: - odbiór 
częściowy  
- odbiór ostateczny ( końcowy) obejmujący wszystkie elementy ujęte w szczegółowej specyfikacji  
technicznej  
- odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
Podstawę do odbioru wykonania robót montaŜowych ślusarki stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania montaŜu.  
Balustrada przy próbnym obciąŜeniu poziomym na wysokości poręczy nie powinna wykazywać większej strzałki 
ugięcia niŜ 5mm, a po usunięciu obciąŜenia powinna samoczynnie wrócić do poprzedniego połoŜenia. Po 
zakończeniu próby miejsca osadzenia balustrady nie mogą wykazywać pęknięć ani odkształceń. Roboty uznaje się 
za zgodne z dokumentacją projektową, SS1 i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty ślusarskie nie powinna być odebrane.  
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości, obniŜyć  
cenę,  
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać i ponownie wykonać roboty ślusarskie  
Odbiór montaŜu ślusarki potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: - ocenę 
wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" 
pkt. 9 .  

Rozliczenie robót ślusarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót ślusarskich stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych  
przez zamawiającego.  

Cena jednostkowa wykonania robót brukarskich obejmuje: - roboty 
pomiarowe i przygotowawcze,  
- transport i składowanie materialów do wykonania robót,  
- montaŜ balustrad  
- montaŜ daszków szklanych  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,  
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

  



 

1. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
3. PN-EN 10266:2005 Rury stalowe, złącza i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne - symbole i definicje 
terminów stosowanych w normach wyrobu  
4. PN-EN 10219-1 :2006(U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali niestopowej - 
Część 1 Warunki techniczne dostawy  
5. PN-EN 10219-2:2006(U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali niestopowej - 
Część 2 Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne  
6. PN-EN 10029: 1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej Tolerancje  
wymiarów, kształtu i masy  
7. PN-EN 10029: 1999/Ap1 :2003 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej - Tolerancje 
wymiarów, kształtu i masy. Zmiana Ap1  
8.PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 9. PN-91/M-
69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  
10. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

10. Przepisy związane  

  

10.1 Normy  
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PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości  

 



 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. 

Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące montaŜu , odbioru i 
demontaŜu rusztowań zewnętrznych w związku z budową budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi w 
Kwidzynie ul. Błogosławionej Doroty.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:  

- kompletny montaŜ rusztowań z pomostami roboczymi , siatkami ochronnymi i daszkami ochronnymi  

- odbiór rusztowań  

- demontaŜ rusztowań  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące montaŜu i demontaŜu rusztowań  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  

1.5.1 Pracownicy zatrudnieni przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni być przeszkoleni przy wykonywaniu 
tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upowaŜniające do wykonywania montaŜu rusztowań 
budowlanych.  
1.5.2. Rusztowanie moŜe być uŜytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu 
rusztowania do uŜytkowania.  
1.5.3. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,Ŝe dany rodzaj 
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami.  
1.5.4. KaŜde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację 
techniczną moŜe stanowić instrukcja montaŜu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta 
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania.  
Instrukcja montaŜu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać:  
· nazwę producenta z danymi adresowymi,  
· system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne) ,  
• zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i 
nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat:  
- dopuszczalne obciąŜenie pomostów roboczych,  
- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu  
technicznego,  
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciąŜeń wiatrem) , przy którym eksploatacja rusztowań jest moŜliwa ,  
· sposób montaŜu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki) ,  
· informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposaŜenia,  
· warunki montaŜu i demontaŜu rusztowania,  
• schematy montaŜowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montaŜu rusztowania 
nietypowego , specyfikacje elementów, które naleŜą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia 
rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,  
· wzór protokółu odbioru,  
·wymagania montaŜowe i eksploatacyjne, zasady montaŜu i demontaŜu rusztowania,    
• certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa ), 
określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.  



 

dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności 
rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed 
upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montaŜu i demontaŜu, wygoda pracy na 
rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montaŜu oraz eksploatacji rusztowań.  
1.5.5. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania.  
1.5.6. Ze względu na sposób uŜytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne) 1.5.7. Ze względu na 
sposób kotwienia i przenoszenia obciąŜeń rusztowania są: wolnostojące, przyścienne i wiszące.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania  
składowania podano w 5T "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

2.2. Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na 
wysokości, słuŜąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana 
tymczasowa słuŜąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi  
i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana tymczasowa , w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania, słuŜą do utrzymywania 
osób.  
2.3. Rusztowania naleŜy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, 
stanowiących integralną część całego rusztowania.  

2.4. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to :  
· wysokość rusztowania ,  
· wysokość przęsła ,  
· długość przęsła,  
• szerokość przęsła ,  
2.5. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :  
• stęŜenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem naroŜnym, ramy drabinowe z włazami, sztywne 
połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stęŜeń, oraz inne elementy uŜywane jako 
wzmocnienia pionowe) ,  
• stęŜenie płaszczyzny poziomej ( ramy, płyty ramowe, klamry stęŜeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłuŜnicami oraz inne elementy uŜywane jako wzmocnienie poziome) ,  
• słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umoŜliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania) ,  
• stęŜenie wsporników ( rura zakończona łącznikami, słuŜąca do podparcia wsporników rozszerzających 
rusztowanie, w razie potrzeby) ,  
· węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych,  
· stęŜenie wzdłuŜne,  
· stojaki, poprzecznice, podłuŜnice, podłuŜnice wzmacniające,  
· odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,  
· pomosty robocze - podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,  

• wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nośnej, słuŜący do układania 
dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,  
· podstawki ( sztywna płyta, słuŜąca do rozłoŜenia nacisku na większą powierzchnię) ,  
· fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciąŜenie ),  
• rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 
składający się z dwóch podłuŜnic połączonych poprzeczkami,  

• rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się z 2-
óch stojaków połączonych poprzeczkami,  

• kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu,  
• konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów i materiałów budowlanych,  
· poręcz główna, poręcz pośrednia, krawęŜnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne,  
·podstawki śrubowe, złącza ( krzyŜowe, obrotowe, równoległe, wzdłuŜne itp).    



 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

Przy montaŜu rusztowań uŜywa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. MontaŜ i demontaŜ rusztowań 
odbywa się ręcznie.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 4  

4.2. Transport elementów rusztowań winien odbywać się samochodami skrzyniowymi w sposób nie powodujący 
uszkodzeń i zagięć elementów rusztowania.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

5.2. Rusztowanie systemowe (typowe) winno być montowane zgodnie z instrukcją montaŜu i eksploatacji 
rusztowania i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, 
czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niŜ zawarta w instrukcji montaŜu lub 
rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji 
projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i w razie jego zastosowania 
wymaga opracowania projektu technicznego.  
Zaleca się stosowanie przy budowie zespołu kamienic rusztowanie systemowe, którego montaŜ , demontaŜ i 
eksploatację naleŜy prowadzić zgodnie z Instrukcją montaŜu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez 
producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać instrukcję 
montaŜu i eksploatacji danego rusztowania.  
NajwaŜniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego 
przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do 
eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.  
Rusztowania moŜna uŜytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat na 
znak bezpieczeństwa ..  
Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania) naleŜy zgłosić je do demontaŜu, dokonując wpisu w dzienniku 
budowy.  
Podczas montaŜu, demontaŜu i eksploatacji rusztowań naleŜy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie 
rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:  
· w czasie zmroku, jeŜeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  
· w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,  
· podczas burzy i wiatru,  
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza 
niŜ 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyŜej 30 kV.( jeŜeli warunki 
te nie są spełnione linię energetyczna naleŜy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ).  
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciąŜeniu pomostów.  
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na 
wysokości 2.4 m od terenu  
i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagroŜenia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV  



 

45000000-7, pkt 6  

6.2 Sprawdzenie i kontrola jakości rusztowania zewnętrznego  

Przed odbiorem naleŜy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć naleŜy :  
· stan podłoŜa - przeprowadzeniu badań podłoŜa na którym będą montowane rusztowania,  
· posadowienie rusztowania ,  
• siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych 
odchyłek,  
· stęŜenia - czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym rusztowania,  
• zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym 
rusztowania,  
• pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym 
rusztowania,  
· komunikację, czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym rusztowania,  
· urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności,  
· usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii,  
• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym rusztowania i czy 
zapewniają warunki bezpiecznej pracy.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania  

Powierzchnię rusztowania podaje się w m2 rzutu rusztowań na płaszczyznę pionową ściany. Czas eksploatacji ( pracy 
) rusztowań wyraŜona w m-g, obliczana wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w 
zaleŜności od składu brygady roboczej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod  
CPV 45000000-7, pkt 8  

8.2. Odbiór rusztowań  

Odbiór rusztowań naleŜy przeprowadzić kaŜdorazowo po ich montaŜu. Odbioru dokonuje inspektor 
nadzoru przy udziale wykonawcy montaŜu.  
Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montaŜu i eksploatacji danego rusztowania. Przeglądy 
rusztowań naleŜy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając:  
· czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,  
· czy jest prawidłowo zakotwione,  
· czy nie styka się z przewodami elektrycznymi,  

• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , stabilne ),  
· poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),  
• czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.  
Ponadto naleŜy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 
konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą 
spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji 
rusztowania.  
NaleŜy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuŜszej przerwie w pracy niŜ 2 tygodnie oraz po 
kaŜdej burzy, po kaŜdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze 
technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy  
wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.  
Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. ZauwaŜone usterki winne 
być w trybie pilnym po kaŜdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem  
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.    
KaŜdorazowo po demontaŜu rusztowania naleŜy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich  



 

elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 9  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie prac związanych z montaŜem, eksploatacją i demontaŜem rusztowań zewnętrznych moŜe być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót związanych z montaŜem , eksploatacją i 
demontaŜem rusztowań zewnętrznych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego  

Ceny jednostkowe robót związanych z montaŜem, eksploatacją i demontaŜem rusztowań zewnętrznych 
uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, ustawienie, 

zabezpieczenie, eksploatację rusztowań,  

usunięcie usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie prac rusztowaniowych, demontaŜ 

rusztowań  

uporządkowanie miejsca wykonywania robót, usunięcie 

pozostałości, resztek i odpadów materiałów, likwidację 

stanowiska roboczego,  

przeprowadzenie oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania koszty 

pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja.  
2. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowań.  
3. PN-EN 74 - Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z rur 
stalowych.  
4. PN-EN 12811-Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .  
5. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych  

10.2. Ustawy  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr  
 204, poz. 2087).  51 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.  

1118 z późno zmianami).  



 

10.3. Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uźytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaźu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126).  

10.4. Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - Rusztowania - Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej  

 



 


