
 1

     

SPECYFIKACJA TECHNICSPECYFIKACJA TECHNICSPECYFIKACJA TECHNICSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIZNA WYKONANIA I ODBIZNA WYKONANIA I ODBIZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORU ROBÓT ORU ROBÓT ORU ROBÓT 
BUDOWLANYCHBUDOWLANYCHBUDOWLANYCHBUDOWLANYCH    

 
 

INWESTOR 
GMINA ALEKSANDRÓW 
ALEKSANDRÓW 39B 
26-337 ALEKSANDRÓW 

ADRES 
INWESTYCJI  

DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 898/2 
OBRĘB SIUCICE 
GMINA ALEKSANDRÓW 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA  

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE INŻ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI 
UL. SZKOLNA 56 97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
TEL.604-603-303 E-MAIL : AWIERZBOWSKI@INTERIA.PL 

 

NAZWA  
PROJEKTU 

REMONT CZ ĘŚCI POMIESZCZE Ń SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

SKOTNIKACH NA POTRZEBY UTWORZENIA GABINETU LEKARSKIE GO. 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  

DATA  GRUDZIEŃ 2012 

 
    

 Imię i nazwisko Upr. budowlane nr Podpis 

PROJEKTANT : INŻ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI 
 
upr. bud. LOD/0124/PWOK/03 

 
 

    

        

    

    

  

  

 EGZEMPLARZ: 1 

ZAWIERA 18 STRON 



 2

 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA – cz ęść ogólna 
 
1.Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Remont części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skotnikach na potrzeby utworzenia 
gabinetu lekarskiego. 
CPV 45000000-7 

1.1.1. Adres inwestycji; 26-337 Aleksandrów, dz. nr 898/2 obręb Skotniki.  

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

1.2.1. Zamawiający: Gmina Aleksandrów, 26-337 Aleksandrów, Aleksandrów 39B 

1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję: Urząd Gminy w Aleksandrowie 
                                                                 tel. (44 756-00-27) 
                                                                 NIP 768-13-71-786 

 1.2.3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piotrkowie        
                                                       Tryb., 97-300 Piotrków Tryb. ul. Al.3-go Maja Nr 33.    
 

1.2.4. Wykonawca robót: wpisać po rozstrzygnięciu przetargu. 

1.2.5. Zarządzający realizacją umowy: wpisać po rozstrzygnięciu przetargu. 

1.2.6. Przyszły użytkownik: Mieszkańcy gminy Aleksandrów 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 
Przedmiotem inwestycji jest remont części budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach na potrzeby 
utworzenia gabinetu lekarskiego. 

Przebudowa budynku: 
• przygotowanie placu budowy, 
• roboty ziemne przy wykonywaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

• wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, 
• demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, 
• wykonanie przebić pod nowoprojektowaną stolarkę drzwiową, 

• wykonanie nowoprojektowanych ścian przyziemia, 
• wykucie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach, 
• montaż drzwi, 

• prace posadzkowe, wykończenia ścian, 
• roboty instalacyjne, montaż urządzeń technologicznych, 
• roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, 

• uporządkowania terenu budowy. 

Wykonanie nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych z betonowej kostki brukowej: 
• rozbiórka istniejących nawierzchni z betonu na podsypce piaskowej; 

• wykonanie warstw podbudowy projektowanej nawierzchni; 
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• wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm; 

1.3.2. Parametry techniczne projektowanego obiektu: 

 
 pow. użytkowa części budynku objętej 

opracowaniem  

PROJEKTOWANA  86.67 m2 
ISTNIEJĄCA 88.41 m2 

RÓŹNICA -1.74 m2 
 

1.3.3. Zestawienie powierzchni użytkowej 
� powierzchnia użytkowa: 86.67 m2 

 

parter  
1   poczekalnia  9.77 m2 
2   WC niepe nosprawni  4.98  m2 
3   WC  5.05 m2 
4   holl  12.26 m2 
5   korytarz  12.38 m2 

6   korytarz  10.21 m2 

7   kuchnia  11.28 m2 
8   gabinet zabiegowy  7.35 m2 
9   gabinet lekarski  13.39 m2 

 
 

1.3.4.Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu. 
Pomieszczenia przeznaczone do remontu zlokalizowane są w południowo-wschodnim skrzydle 
budynku Szkoły Podstawowej. Budynek szkoły podstawowej położony jest na działce nr ew. 898/2 
obręb Skotniki gmina Aleksandrów. Działka, na której zlokalizowany jest budynek Szkoły 
Podstawowej ma rzut wielokąta jest zabudowana i zagospodarowana. Znajduje się na niej dom 
mieszkalny jednorodzinny oraz budynki gospodarcze, boiska do piłki nożnej i siatkowej. Wejście i 
wjazd na działkę odbywa się z drogi publicznej przez istniejący zjazd. Budynek Szkoły podstawowej 
usytuowany został w północno –zachodniej części działki. Na działce istnieją częściowo utwardzone 
dojazdy i dojścia. Budynek Szkoły podstawowej jest podłączony do: 

− gminnej sieci wodociągowej przez istniejące przyłącze,  
− gminnej sieci kanalizacyjnej, 
− sieci energetycznej. 

1.3.5.Zakres robót przewidziany do wykonania : 

1.3.5.1. Opis robót konstrukcyjnych.     

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą: 
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• roboty pomiarowe 
• inwentaryzacja powykonawcza 

• nadzór archeologiczny 
• ochrona znaków geodezyjnych 
• ogrodzenie terenu budowy 

• zabezpieczenie wykopów podczas prowadzenia robót. 

1.5. Informacja o terenie budowy. 
Inwestycja jest na terenie zabudowanym, zagospodarowanym i ogrodzonym .Wykonawca 
zobowiązany  jest do zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób trzecich oraz bieżącego 
utrzymywania porządku w obszarze prowadzonych robót.  

1.6. Organizacja robót i przekazanie placu budowy. 
Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy w terminie określonym w umowie. Zamawiający 
określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu na teren budowy w protokole  
przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robót.  

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca winien podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczególności 
będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wód, nadmiernego hałasu i 
innych szkodliwych czynników wpływających na środowisko podczas prowadzenia robót. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zgodnie z zasadami i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27-go 
sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu i rodzajów robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa pożarowego. 

1.9. Warunki dotyczące organizacji budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji 
prowadzenia robót budowlano-montażowych i przedłożeniu go do akceptacji przez zamawiającego. 
Teren budowy winien być wygrodzony. Istniejąca droga publiczna winna posiadać stosowne 
oznakowanie. 

1.10. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót 

1.10.1.Rodzaj występujących robót: 

Dział: 45 Budownictwo 
Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
Klasa: 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa 
Kategorie robót: 

• Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu pod budowę CPV 4511000-1 
• Przebudowa budynków CPV 45262700-8 
• Roboty tynkowe CPV 45410000-4 
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• Roboty w zakresie instalacji stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45421110-8 
• Roboty okładzinowe z płytek ścian i podłóg CPV 45431000-7 

• Zewnętrzne roboty towarzyszące związane z utwardzeniem terenu CPV 45233260-9 
 
2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych . 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań technicznych określonych w art.5 ust 1 ustawy 
Prawo budowlane i być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także 
być zgodne z polskimi normami. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania. Transportu, warunków dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów. 
Dostawa materiałów i wyrobów winna być tak zorganizowana, aby nie występowały przestoje w   
pracy z uwagi na brak materiałów. Roboty betonowe należy prowadzić przy użyciu betonu 
towarowego. Każda partia dostarczonego materiału powinna przed wbudowaniem posiadać 
udokumentowaną charakterystykę techniczną i stosowne świadectwa dopuszczenia do obrotu i 
stosowania. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiały i elementy oraz urządzenia 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót. Wykonawca każdorazowo winien uzgodnić 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania informacji o przewidywanym 
użyciu podstawowych materiałów, elementów budowlanych i konstrukcyjnych, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały  
akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadają wymaganych aprobat technicznych powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Wariantowe stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych jest możliwe jedynie w tym zakresie 
w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o zamierzonym wykonaniu 
wariantowym winien powiadomić autora projektu i inspektora nadzoru. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na stan i jakość wykonywanych robót. Użyty sprzęt winien posiadać aktualne badania techniczne, 
potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 
szczegółowej specyfikacji  technicznej  dla każdego rodzaju robót. 
 
4.Wymagania dotyczące środków transportu. 
Do transportu materiałów i elementów budowlanych wykonawca jest zobowiązany stosować takie 
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środki transportu kołowego, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów oraz nie spowodują zniszczenia nawierzchni dróg dojazdowych. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem budowlano 
wykonawczym, technologią wykonania, sztuką budowlaną i wymaganiami określonymi w specyfikacji 
technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektu w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
projekcie budowlanym. Następstwa błędów popełnionych przez wykonawcę w wyznaczeniu obiektu w 
terenie i wyznaczeniu robót winny być poprawione na własny koszt zgodnie z obowiązującymi  
wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robót przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich wykonanie. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wyboru sprzętu, materiałów, elementów 
budowlanych i elementów robót oparte winny być na wymaganiach określonych w umowie, projekcie 
budowlanym, normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru inwestorskiego winien się kierować  wynikami badań naukowych, wiedzą techniczną i 
dokumentacją dopuszczającą materiał do stosowania oraz inne czynniki, które mają wpływ na 
rozważany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny być 
przekazywane wykonawcy w terminie niezwłocznym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi wykonawca robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obsługę 
geodezyjną, która powinna służyć inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizacji rzędnych obiektu.   

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robót. 
Na wykonawcy ciąży obowiązek  opracowania projektu zagospodarowania placu budowy z 
uwzględnieniem wygrodzenia, dozoru, oświetlenia, zabezpieczenia wykopów itp. oraz przedłożenie 
tak wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.     

5.3.Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej na budowie. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie obiektu w terenie, utrzymanie projektowanych 
wysokości oraz wykonanie inwentaryzacji robót zanikających lub zakrytych. 

5.4.Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy oraz przywrócenia terenu wykorzystywanego w trakcie prowadzonych robót do stanu 
pierwotnego. 

6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

6.1.Zasady kontroli jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość wbudowanych materiałów i  
elementów konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 
możliwość pobierania próbek oraz badania materiałów i robót. Do obowiązków wykonawcy należy 
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego program zapewniający wymaganą 
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jakość. W przypadku , gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i 
zapewnienie jakości winno być zgodne z wymogami tego  certyfikatu. 

6.2 Pobieranie próbek. 
Próbki do badań powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że w metodzie występuje jednakowe prawdopodobieństwo. 
Próbki  do badania winny być pobierane zgodnie z wymogami technicznymi. 

6.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymogami norm technicznych. 
W przypadku, gdy wymagane badania nie są objęte normalizacją  techniczną , dopuszcza się 
stosowanie wytycznych branżowych, lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora  
nadzoru inwestorskiego. 

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wbudowywanych 
materiałów budowlanych, kontroli  pobierania próbek i badania materiałów u wytwórców. 
Wykonawca  winien zapewnić wszelką pomoc w prowadzeniu tych czynności. Na zlecenie inspektora 
nadzoru  wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowych badań  materiałów 
budzących wątpliwości w zakresie ich jakości. Koszty dodatkowo zleconych badań pokrywa 
wykonawca. Materiały zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z 
normami lub aprobatami technicznymi winny być usunięte, a koszty usunięcia ponosi wykonawca. 

6.5. Dokumentacja budowy. 
Dokumentację budowy stanowią: 

• projekt budowlano-wykonawczy 
• umowa na wykonanie robót 

• protokoły przekazania placu budowy  
• zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

• dziennik budowy 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• operaty geodezyjne 

• certyfikaty znaku bezpieczeństwa 
• deklaracja zgodności z polskimi normami 

• aprobaty techniczne 
• protokoły konieczności robót dodatkowych 
• kosztorysy na wykonanie robót dodatkowych. 

Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 
udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów należy do obowiązków kierownika 
budowy. 
 
7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1.Przedmiary robót 
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Podstawą do wyceny robót jest przedmiar opracowany w kolejności technologicznej ich wykonania z 
podaniem określenia nakładów rzeczowych. Na podstawie przedmiaru wykonawca winien określić 
wartość  ofertową robót, która stanowić będzie podstawę zawarcia umowy.  
Uwaga! 
Załączony do projektu przedmiar jest tylko pomocniczy, wykonawca zobowiązany jest do wizji 
lokalnej w miejscu planowanej inwestycji i określenia ostatecznej wielkości robót na podstawie 
dokonanych pomiarów. 

7.2.Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiarów. 
W przypadku dopuszczenia przez zamawiającego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu robót    
dodatkowych lub nie ujętych w przedmiarze, obmiar będzie określał faktyczny zakres robót 
wykonywany  zgodnie z dokumentacją, technologią wykonania i specyfikacją techniczną w ustalonych 
jednostkach  fizycznych. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywistą miarę 
wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót w sposób ciągły dokonuje kierownik budowy i 
przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami winny być obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [ mb ], objętości określane powinny być w [ m3 , powierzchnie w [ m2] 
a sprzęt w [ szt.]. Ciężary powinny być określone w [ kg ] lub [ tonach ]. 

7.4.Urzadzenia i sprzęt pomiarowy. 
Do przeprowadzenia obmiarów stosować należy ogólnodostępny sprzęt pomiarowy posiadający ważne 
badania techniczne. 

7.5.Czas przeprowadzenia obmiarów 
Obmiary należy wykonywać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinków 
robót, a także w przypadku występujących dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót zakrytych 
należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

 
8.Odbiór robót budowlanych.  
8.1 Rodzaje odbiorów. 
W procesie budowlanym występują następujące rodzaje odbiorów, a mianowicie; 

• odbiór częściowy 
• odbiór etapowy 

• odbiór robót zakrytych lub zanikających 
• rozruch technologiczny 
• odbiór końcowy 

• odbiór po okresie gwarancji 
• odbiór ostateczny / pogwarancyjny /. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków wykonawcy robót należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub ulegających zanikowi. Gotowość przeprowadzenia odbioru zgłosić powinien 
wykonawca robót wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora 
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nadzoru inwestorskiego. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru. 

8.3.Odbiór częściowy lub etapowy. 
Odbiór częściowy lub etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących całość 
techniczną lub technologiczną. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca robót, a po potwierdzeniu 
gotowości przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór przeprowadza komisja odbiorowa 
powołana przez kierownika zamawiającego. Odbiór częściowy lub etapowy powinien być zakończony 
spisaniem stosownego protokołu w oparciu o dokumentację tej części budowy. Odbiór ten należy 
przeprowadzić z udziałem przedstawicieli organów określonych art.56 ustawy „Prawo budowlane”. 

8.4.Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja odbiorowa  powołana przez zamawiającego. Gotowość do 
przeprowadzenia odbioru zgłasza pisemnie wykonawca robót, a potwierdza zapisem w dzienniku 
budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację 
budowy i z udziałem przedstawicieli organów określonych w art.56 ustawy „ Prawo budowlane”. 

8.5.Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez zamawiającego po 
upływie terminu obowiązywania rękojmi określonego w umowie o wykonanie robót. 

8.6.Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po upływie okresu gwarancyjnego określonego w 
umowie i usunięciu wszystkich występujących usterek zauważonych w okresie eksploatacji obiektu. 

8.7. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji projektowej 
wprowadzonych w czasie wykonywania robót oraz uzyskać aprobatę wprowadzonych zmian prze 
autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu winien określić charakter wprowadzonych 
zmian i ocenić czy wprowadzone zmiany mają charakter istotny czy też nieistotny w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 
 
9.Rozliczenie robót. 
Podstawę rozliczenia wykonanych robót stanowią postanowienia umowy, określające zakres robót 
do wykonania,  wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku wystąpienia robót  
zamiennych i dodatkowych podstawę rozliczenia winna stanowić książka obmiarów prowadzona  
wg zasad omówionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe powinny być wycenione w oparciu o parametry 
kosztowe określone w kosztorysie ofertowym. 
 
10. Dokumentacja odniesienia. 

10.1.Dokumentacja projektowa 

10.1.1.Jednostka autorska:  Usługi Projektowo-Budowlane,  
                                            ul. Szkolna 56  
    97-300 Piotrków Trybunalski 
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10.2.Normy i akty prawne związane. 
PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe 
PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-82/B-02403 – Temperatury zewnętrzne 
PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
                                      przy odbiorze. 
PN-88/B-06259 – Beton zwykły 
PN-90/B-14501 -  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-85/B-01700 – Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN-12464-1 – Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności 
                                      publicznej. 
PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-86/E-05003 – Instalacje elektryczne i odgromowe. 
PN-79/E-06314 – Elektryczne oprawy oświetleniowe. 
PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinylowej. 
BN-80/6775 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i torowisk  
                                 tramwajowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków     
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) z 
późniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 113, poz.954 z 2005 roku ). 
- Ustawa o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003 r ( Dz. U.Nr  
80/2003 ) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.123.1994 roku w  
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz.48 ). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz,U. 
Nr 130/2004, poz. 1389 ). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.z 2004 r Nr 2002, 
poz.2072 ). 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, tekst ujednolicony (Dz.U. Nr 113 z 2005 r,poz.954). 

 
Część II. Specyfikacja szczegółowa      

 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.  

1.1.Przedmiot specyfikacji 
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Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania realizacji robót 
ogólnobudowlanych i towarzyszących przewidzianych do wykonania w ramach Remontu części 
pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skotnikach na potrzeby utworzenia gabinetu lekarskiego na 
działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 898/2, obręb Skotniki, gmina Aleksandrów. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmującej  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
budowlanych i towarzyszących przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym. Obejmują one 
roboty murowe, żelbetowe i wykończeniowe oraz instalacyjne wodno-kanalizacyjne, co., 
elektroinstalacyjne i towarzyszące zewnętrzne wraz z dostawą materiałów i wywozem uzyskanego 
nadmiaru urobku ziemi i gruzu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach robót budowlanych przewidywane jest wykonanie robót wyszczególnionych w punkcie 
1.10.1. części ogólnej specyfikacji. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę wykonania tych  
robót przedstawione są w projekcie budowlano-wykonawczym – części architektoniczno-budowlana, 
konstrukcyjno-budowlana, instalacyjno-budowlana wodno-kanalizacyjna, instalacyjno-budowlana 
centralnego ogrzewania oraz elektroinstalacyjna wewnętrzna. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania robót są zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  
określonymi polskimi normami i sformułowaniami specyfikacji technicznej. 
 
2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych obiektach i rodzajach robót. 

2.1.Roboty ziemne CPV: 45110000-1 

2.1.1.Zakres robót 
W zakres robót ziemnych wchodzi: 

• odprowadzenie ewentualnie występujących wód powierzchniowych z wyznaczonego terenu. 

• obniżenie w razie potrzeby zwierciadła wód gruntowych. 
• spulchnienie gruntów spoistych. 
• wykonanie wykopów. 

• transport nadmiaru uzyskanego urobku na miejsce składowania wskazane przez 
zamawiającego. 

2.2. Ścianki działowe. CPV 45262520-2 

2.2.1. Opis konstrukcyjny. 



 12

Wewnętrzne ścianki działowe grubości 12cm należy wykonać z pustaków ceramicznych 
POROTHERM 11.5P+W i z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 5MPa o grubości spoiny 12mm. 

2.2.3. Warunki wykonania i odbioru robót. 
Papę należy przyklejać do podłoża i między sobą na całej powierzchni i w sposób ciągły. Grubość 
warstwy lepiku winna wynosić 1.5mm. Szerokość zakładów papy powinna wynosić co najmniej 
10.0cm, a zakłady arkuszy w kolejnych warstwach powinny być  przesunięte względem siebie o 
20.0cm. Druga warstwa papy powinna być powleczona lepikiem asfaltowym, oraz posiadać zapas 
szerokości 15cm na wywinięcie na izolację podłoża posadzki. Mury wewnętrzne działowe z pustaków 
POROTHERM 11.5P+W grubości 12cm należy wykonywać szczelinami powietrznymi równoległymi 
do lica muru tak, że obciążenie pionowe działa na powierzchnię pustaka ze szczelinami. Wiązanie 
pustaków w murze powinno być zgodne z zasadami wiązania pospolitego cegieł. Spoiny pionowe w 
kolejnych warstwach przesuwa się o pół pustaka. Do murowania należy stosować zaprawę 
cementowo-wapienną marki 5MPa. W celu uniknięcia wlewania się zaprawy do pionowych otworów 
w pustakach należy stosować zaprawę o konsystencji gęsto plastycznej odpowiadającej 8cm 
zagłębienia stożka pomiarowego. Przed ułożeniem zaprawy spoiny poziome górnej powierzchni 
pustaków poprzedniej warstwy oraz dolnej powierzchni warstwy murowanej należy zwilżyć wodą. 
Dzięki temu wilgoć potrzebna na uzyskanie przez zaprawę najwyższej wytrzymałości nie zostanie 
wchłonięta przez suche pustaki. Spoiny poziome i pionowe powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą. Prowadzone prace murowe winny być na bieżąco kontrolowane pod względem jego 
pionowości i poziomu wykonania. Sprawdzanie prowadzić należy przy użyciu poziomnicy i pionu. 
Zalecane jest również sprawdzanie prawidłowości rozciągnięcia sznura. Dopuszczalne odchyłki 
wykonanych murów w czasie odbioru powinny wynosić: zwichrowania i skrzywienia powierzchni na 
długości 1.0mb < 6mm, odchylenia od pionu      powierzchni krawędzi na wysokości 1 kondygnacji < 
10mm, odchylenie od pionu powierzchni      krawędzi na wysokości całej ściany < 30mm, odchylenie 
od kierunku poziomego na długości 1.0 mb < 2mm, odchylenie od kierunku poziomego ostatniej 
warstwy < 20mm. 

2.3. Roboty wykończeniowe CPV 45450000-6 

2.3.1. Stolarka drzwiowa. CPV 45421000-4 

2.3.1.1. Opis konstrukcyjny. 
Stolarka drzwiowa drewniana typowa wg. katalogu stolarki budownictwa powszechnego. 

2.3.1.2. Zakres robót do wykonania. 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• wbudowanie w otwory murowe elementów metalowych ościeżnic drzwiowych. 
• montaż skrzydeł drzwiowych. 

 2.3.1.3. Warunki wykonania i odbioru. 
Ościeżnice stalowe stolarki drzwiowej należy montować równocześnie z wykonywaniem ścianek. 
Elementy stolarki drzwiowej winny być osadzone zgodnie z dokumentacją budowlaną. Odchylenia w 
tym zakresie nie powinny być większe niż: - dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek 
±1mm, dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2mm, dla pionowych części 
elementu ±1mm na długości boku 1.0mb, jednak nie więcej niż ±3mm na całej długości boku, dla 



 13

poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2mm na długości boku 1.0mb, jednak nie 
więcej niż ±5mm na całej długości boku. Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być 
większe niż: dla drzwi jednoskrzydłowych 2mm, dla drzwi dwuskrzydłowych 4mm.  

2.3.2. Tynki wewnętrzne ścian. CPV 45410000-4 

2.3.2.1. Opis robót tynkowych. 
Tynki wewnętrzne na ścianach murowych cementowo-wapienne grubości 1.5cm. kat III. 

2.3.2.2. Warunki wykonania i odbioru. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice 
okienne i drzwiowe. Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 
przyczepność tynku. Podłoże winno być dokładnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji tłustych 
oraz zmyte wodą. Wypełnione zaprawą spoiny należy wyskrobać na głębokość 10 – 15mm. W czasie 
upalnej i wietrznej pogody powierzchnia muru powinna bezpośrednio przed tynkowaniem być 
zwilżona wodą. Stosowane zaprawy musza odpowiadać wymaganiom stosownych norm 
przedmiotowych i mieć świadectwa dopuszczające stosowanie danej zaprawy do robót tynkowych. 
Marka zaprawy powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża. Tynki powinny  być 
wykonane jako trójwarstwowe i mieć grubość nie przekraczającą 15mm. Dla utrzymania stosownej 
grubości i prostolinijności zaleca się stosowanie metalowych listew prowadzących. Na wykonane i 
gładko zatarte tynki cementowo-wapienne pozbawione substancji powodujących separację ( tłuszcze ) 
należy przy użyciu stalowej packi nanieść gładź gipsową. Nałożona gładź gipsowa nie powinna być 
zacierana na okrągło, a powstałe nierówności i wady wykonania należy poprawić po wyschnięciu 
następnego dnia poprzez szlifowanie drobnym papierem ściernym. Powierzchnie wykonanych tynków 
powinny być gładkie i stanowić płaszczyzny poziome i pionowe. Krawędzie przecinających się 
płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi. Odchylenie od pionu nie powinno przekraczać 2mm. 
na długości łaty 2.0mb i 10mm na wysokości jednej kondygnacji. Na stykach z powierzchniami 
inaczej wykończonymi, na stykach z ościeżnicami i podokiennikami tynki powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami poprzez ich odcięcie tj. wykonanie bruzdy o szerokości 2 – 4mm  przechodzącej 
przez całą grubość tynku. Naroża oraz wszelkie obrzeża winny być wykończone na ostro, a w 
miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia zabezpieczone metalowymi kształtownikami. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 1.5mm na 
długości łaty 1.0mb i ogółem nie więcej niż 3mm. w pomieszczeniach do 3.5mb wysokości i nie 
więcej niż4 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3.5mb. Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku poziomego powinno być nie większe niż 2mm na długości łaty 1.0mb i ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne są pęknięcia i 
rysy oraz uszkodzenia mechaniczne na powierzchni tynku. Wszelkie wady mogące spowodować 
niedostateczną przyczepność do podkładu są niedopuszczalne. 

2.3.3. Malowanie. CPV 45442100-8 

2.3.3.1. Opis robót. 
Malowanie ścian pomieszczeń dwukrotne farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu powierzchni 
malowanej preparatami gruntującymi. 

2.3.3.2. Zakres robót. 
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W zakres robót malarskich wchodzi: 
• przygotowanie powierzchni do malowania. 
• wykonanie powłok malarskich. 

2.3.3.3. Warunki wykonania i odbioru. robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż 5oC z tym, że w ciągu 
doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej 0oC. Najkorzystniejsza temperatura podczas 
robót malarskich farbami emulsyjnymi winna wynosić  12 – 18oC. Roboty malarskie powinny być 
wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Nowo wykonane tynki nie 
powinny być malowane przed upływem 28 dni od ich wykonania. Nowe tynki przed położeniem 
powłoki malarskiej należy zagruntować farbami lub preparatami gruntującymi. Do malowania 
przystąpić należy po wyschnięciu podkładu gruntującego. Malowanie zawsze wykonywać dwukrotnie. 
Gruntowanie i nakładanie pierwszej powłoki malarskiej zaleca się wykonywać pędzlem. Drugą 
powłokę malarską wykonać należy za pomocą wałka malarskiego, co zapewnia uzyskanie faktury 
powierzchni zbliżonej do tepowanej. Powłoka malarska powinna pokrywać całkowicie podłoże nie 
wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug i śladów pędzla. Powłoka powinna mieć jednolitą 
barwę i połysk lub mat. Powłoka powinna wykazywać należytą przyczepność do podłoża, być odporna 
na wycieranie, zarysowanie i zmywanie. Odbiór robót malarskich powinien być przeprowadzony nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni od ich ukończenia przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5o C i 
wilgotności względnej poniżej 75 %. 

2.3.4. Podłogi. CPV 45430000-0 

2.3.4.1. Opis robót. 
Podłogi pomieszczeń wg rzutu przyziemia. 

2.3.4.2. Zakres robót. 
W zakres robót do wykonania  wchodzi: 

• zerwanie istniejących podłóg 
• wykonanie podłogi z płytek ceramicznych. 

2.3.4.3. Warunki wykonania i odbioru. 

2.3.4.3.2. Technologia wykonania posadzki z płytek ceramicznych. CPV  45431200-9 

2.3.4.3.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute.   
Przez przyłożenie łaty o długości 2m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od 
poziomu. Odchylenia od linii łaty większe od 5mm musza być zniwelowane. Przed ułożeniem płytek   
podłogowych podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje 
podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą stosujemy bez rozcieńczania. 
Nanosimy ją równomiernie na podłoże pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo 
chłonnych i pylastych gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. Wszystkie nierówności niwelujemy 
stosując zaprawą wyrównującą. Zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 
pozostawiamy masę na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz 
krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych 
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ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5cm. Czas, który musi upłynąć od 
nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1cm 
grubości warstwy wyrównującej.  

2.3.4.3.2.2 Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5l wody na 10kg  
zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. 
Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową nanosimy 
równomiernie na podkład posadzki gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po 
powierzchni pacą zębatą. 

2.3.4.3.2.3. Przyklejanie płytek podłogowych 
Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na  
poszczególnych powierzchniach podłóg. Jeżeli wymiar podłogi nie jest wielokrotnością wymiaru  
płytki powiększonego o wymiar spoiny, będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Roboty 
posadzkowe rozpoczynać należy od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów ( marek ), których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Układanie rozpoczynamy od ułożenia pasów 
kierunkowych, których powierzchnię kontroluje się łatami opieranymi na płytkach-reperach. Układane 
płytki wciska się w zaprawę  lekko dobijając je gumowym młotkiem  przez łatę położoną na kilku 
płytkach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól posadzki kontroluje się na bieżąco przyłożeniem 
łaty do pasów kierunkowych. Spoiny między płytkami powinny być prostoliniowe i jednakowej 
grubości  

2.3.4.3.2.4. Spoinowanie płytek   
Po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania, której kolor 
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy 
ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 
pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz 
krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu 
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie 
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia 
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę 
wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą 
wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 godziny) objawiającym się rozjaśnieniem na 
powierzchni płytek, przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową  
ściereczką lub szorstką gąbką. Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie 
często mamy do czynienia z wodą, np.: w łazienkach, wymagają zastosowania materiałów 
zapewniających szczelność. Doskonale nadają się do tego celu silikonowe masy do uszczelnienia. Z 
kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze w spoinę. Przy użyciu spryskiwacza 
zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami wodą z dodatkiem mydła. Zbieramy nadmiar 
silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając właściwy kształt spoinie. Zraszanie wodą 
powoduje nieprzywieranie masy silikonowej do powierzchni płytek. Do odbioru wykonawca powinien  
przedstawić stwierdzenie jakości użytych materiałów. Odbiór techniczny powinien obejmować 
prawidłowość wyglądu zewnętrznego i przytwierdzenia do podłoża. Dopuszczalna odchyłka 
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powierzchni nie powinna być większa niż 2mm na długości łaty 2.0mb. Spoiny powinny tworzyć z 
sobą układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, a dopuszczalna odchyłka spoiny od linii prostej nie 
powinna  wynosić więcej niż 1mm na długości 1.0mb.  

2.3.5. Okładziny wewnętrzne. CPV 45431200-9 

2.3.5.1.Opis robót 
W węzłach sanitarnych, pomieszczeniach szatni przewiduje się wyłożenie ścian glazurą do wysokości 
2,00m. 

2.3.5.2. Zakres robót 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• przygotowanie podłoża 
• roboty okładzinowe  

• spoinowanie 
• konserwacja 

2.3.5.3.Technologia układania glazury ściennej. 

2.3.5.3.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute.  
Przez przyłożenie łaty o długości 2m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. 
Odchylenia od linii łaty większe od 5mm musza być zniwelowane. Powierzchnię ściany należy    
zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa 
przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą stosujemy bez rozcieńczania. Nanosimy ją równomiernie na 
podłoże pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo chłonnych i pylastych (gazobeton) 
gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę 
wyrównującą. Zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 
5-10 min do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Nakładanie zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. Jednorazowo 
można nakładać warstwę grubości do 1,5cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do 
momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1cm grubości warstwy 
wyrównującej.  

2.3.5.3.2. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5l wody na 10kg 
zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. 
Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową nanosimy 
równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni 
pacą zębatą. 

2.3.5.3..3. Przyklejanie płytek ściennych. 
Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek    
na poszczególnych ścianach. Jeżeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru płytki 
powiększonego o wymiar spoiny, będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Lepiej optycznie 
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wygląda ściana o symetrycznym rozłożeniu płytek (docinanie w obydwu narożnikach). 
Rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek będziemy przyklejać 
już po ułożeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierówności powstałych w przycinanej 
terakocie, którą ze względu na jej twardość przycina się gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na ścianie 
poziomej linii i przymocowania w tym miejscu drewnianej lub aluminiowej łaty. Łata musi być gładka 
i prosta, ponieważ to ona wyznacza poziom, od którego zaczyna się układanie płytek. Wyznaczając    
wysokość mocowania łaty pamiętać należy o konieczności powiększenia wymiaru płytki cokołowej    
o podwójny wymiar spoiny. Wskazane jest również wytrasowanie ołówkiem na ścianie kilku 
pionowych linii. Pozwoli to na późniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia układanych płytek od 
pionu przy użyciu metrówki. Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie większą niż 1m2, 
ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od rodzaju 
podłoża i temperatury oraz od wilgotności powietrza. Płytki przyklejamy rozpoczynając od dołu. 
Równe spoiny uzyskujemy przez zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym 
do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Płytki po przyłożeniu do ściany dociskamy ręką lub przy 
większym wymiarze płytek - lekko dobijamy gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, 
który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka 
ma kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w 
narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu 
odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kończymy zdejmując ostrożnie łatę, tak aby nie 
obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. W przypadku, gdy pod łatą pozostała zaprawa, 
usuwamy ją ostrożnie szpachelką. Łatę odrywamy podważając ją ostrożnie przecinakiem lub 
wkrętakiem. Ostatni etap przyklejania glazury to uzupełnienie pierwszej warstwy płytek cokołowych. 
Rozprowadzamy zaprawę klejową na powierzchni ściany pierwszego rzędu płytek tzw. cokołu i 
wklejamy płytki cokołowe. Dzięki takiej kolejności prac, ewentualna nierówna krawędź docinanej 
terakoty zostanie ukryta pod cokołową płytką ścienną. 

2.3.5.3.4.Spoinowanie płytek 
Po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania, której kolor 
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy 
ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 
pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz 
krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu 
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie     
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego     
zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek.     
Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko     
nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem 
na powierzchni płytek, przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą    
flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. Odbiór techniczny okładziny ściennej należy przeprowadzić 
w oparciu o zasady jak dla płytek podłogowych. W każdym pomieszczeniu lub zamkniętym     
fragmencie okładzina powinna być wykonana z materiałów dobranych co do kształtu, wymiarów,   
gatunku oraz jednolitości odcienia barwy. 
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2.3.5.3.5.Prace pielęgnacyjne 
Czynności pielęgnacyjne płytek ściennych należy przeprowadzić wg zasad i przy użyciu środków     
jak dla płytek podłogowych omówionych powyżej.   
 

3.Roboty zewnętrzne. 

3.1.Nawierzhnie utwardzone. CPV 45233260-9 

3.1.1. Opis ogólny. 
Podjazd dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej grubości odpowiednio 6.0cm na 
zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej.  

3.1.2. Zakres robót. 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• wykonanie korytowania 

• wykonanie warstw podbudowy 
• ułożenie kostki zgodnie z ustalonym wzorem 

• wykonanie spoinowania piaskiem 

3.1.3. Warunki wykonania i odbioru robót 
Wyznaczenie w terenie projektowanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych należy wykonać przez 
służby geodezyjne przy użyciu geodezyjnych przyrządów i metod geodezyjnych. Pod wyznaczone 
utwardzenie wykonać korytowanie na głębokość 30cm, i uzyskany urobek usunąć poza obręb robót na 
wskazaną przez inwestora zwałkę. Korytowanie wykonać ręcznie z usunięciem urobku taczkami. W 
następnej kolejności wykonać podkład z zagęszczonego kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm. Na tak wykonanym podkładzie po wykonaniu ścian podjazdu, wykonać ułożenie 
kostki brukowej o grubości 6cm. Powstałe spoiny kostki brukowej należy zaspoinować zasypką 
piaskową. W czasie odbioru winno się uwzględnić zgodność ułożenia kostki z wybranym wzorem oraz 
sprawdzenie projektowanych spadków powierzchniowych.  
 


