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SST 2.1 INSTALOWANIE DRZWI   

 

Kod 45421131-1 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu ślusarki drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż ślusarki drzwiowej. 

2.MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z montażem stolarki i ślusarki 
powinny posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do montażu stolarki i ślusarki. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Drzwi dwuskrzydłowe z profili aluminiowych, szklone w całości szkłem bezpiecznym, z klamką, zamkiem 
zapadkowo – zasuwkowym z wkładką patentową 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty związane  
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z montażem stolarki i ślusarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo używanych do tego typu 
robót, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

W przypadku elementów stolarki zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub utratę stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać i transportować  
w odrębnych opakowaniach. 

Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pakowane w folię lub karton.  

Transport i składowanie elementów ślusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile 
aluminiowe winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym 
pomieszczeniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Przed rozpoczęciem montażu elementów ślusarki należy sprawdzić: 

o prawidłowość wykonania ościeży, 
o możliwość mocowania elementów do ścian, 
o jakość dostarczonych elementów do wbudowania; 

5.2 Montaż ślusarki aluminiowej 

Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. 

a) przygotowanie otworu w ścianie budynku 

o otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary 
odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi: otwór powinien 
być szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy (po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm 
(1-2cm na górze i 5-6cm na dole) w przypadku okna i 1-2cm (na górze) w przypadku drzwi i 
bram 

o kąty otworu powinny mieć 900, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm, 
o wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytków; 

dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, 
na którym stabilnie można oprzeć okno; 

b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż: 
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o drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcją aluminiową a murem  
z obydwu stron powinna być jednakowa; 

o drzwi powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołków i wkrętów ze stali 
nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji 
termicznej konstrukcji aluminiowej; 

o po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku 
bram po 4, głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego; punkty powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową lub 
wytycznymi producenta systemu; 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem ślusarki badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie ościeży. Wszystkie materiały muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych; 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową  
i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz 
robót „zanikających”.  

Należy zwrócić uwagę: 

 by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej; montowanie  
w ten sposób drzwi może grozić wypadnięciem całych drzwi; jedynym zalecanym sposobem 
montowania ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych; 

 na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny; 
 na zbyt obfite stosowanie pianki montażowej, co może doprowadzić do rozepchnięcia ościeżnicy; 

ościeżnicę należy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych 
krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki; pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio 
zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu 
pod czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury; 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu ślusarki powinien obejmować: 
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 zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
projektowej, 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
 sprawdzenie działania części ruchomych, 
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 
Jednostką obmiarową dla ślusarki aluminiowej jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach związanych z montażem ślusarki elementem ulegającym zakryciu są ościeża. Odbiór ościeży musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Ościeża powinny być wyrównane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 
należy 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 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 jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości  
i zgodności z dokumentacją projektową. 
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Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 
certyfikaty, deklaracje zgodności), 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty montażowe związane z osadzaniem ślusarki aluminiowej powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki 
badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  
i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić źle osadzone elementy i przedstawić je 
ponownie do odbioru; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może 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 możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych z zamówieniem, 

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

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej po 
użytkowaniu 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 ścian i murów z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3.Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w zamontowanej ślusarce. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 
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 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki, 
 obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
 wykonanie robót wymienionych w pkt.1.3., 
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego; 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

Normy 

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania. 
 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
 PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór 
 PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 

oszklenia 
 PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”. 

Metoda obliczeniowa 
 PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie  

i siły operacyjne. 
 PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w 

kolejnych jednorodnych klimatach 
 PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji 
 PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji 
 PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności 
 PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
 PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
 BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe 
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane 
 PN-B-13083:1997 Szkło budowlane bezpieczne 
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. wymagania i obliczenia 
 PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania 

Inne opracowania 

 Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99; 
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SST 2.2 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

Kod 45421146-9 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu sufitów podwieszanych 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż sufitów 
podwieszanych rastrowych (ażurowych). 

2.MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2.  

2.2 Rodzaje materiałów 

a) płyty ażurowe z aluminiowych profili w module 60x60cm 

b) systemowa konstrukcja nośna typu T 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Do wykonania robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprawny technicznie sprzęt zgodny z wymaganiami 
producenta określonego materiału budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Elementy do instalacji kołków, kotew pozwalających na montaż zawiesi do elementów konstrukcyjnych 
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów). 
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: 
Nożyce do blachy, podesty robocze (w zależności odwysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności odwielkości i stopnia komplikacji) 
poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie 
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4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Do transportu 
materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
W czasie transportu należy zabezpieczy przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie na paletach i użycie do załadunku  
i rozładunku urządzeń mechanicznych. Materiały należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi. 
 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni nazalecanym poziomie za 
pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy 
sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna 
zalecana długość listwy wynosi 3000 mm. 
 
5.2 Konstrukcja nośna 
 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to 
możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce zawiesi powinny być 
przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku).Dolne 
końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne 
powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm 
i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia 
pomiędzy profilami nośnymi powinny być na przemian ległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe 
wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia 
ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. 
Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów 
montowanych zarówno nadjak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
• Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 
• Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją 

projektową. 
• Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 
Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. 
Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub 
uszkodzeń. o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych  
w strukturę sufitu podwieszanego. 
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszanego 
płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady kontroli 1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
7.2 Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/zakupionych płyt 
szt (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych  
mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej  
szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej: 
•  Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

•  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 

•  W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd sufitów, obudów i sufitów pod względem równości, spoziomowania i sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
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SST 2.3 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

Kod CPV  45421152 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych gr. 12.5 cm, z podwójnym poszyciem z płyt włóknowo – gipsowych gr. 1.25 cm na ruszcie 
stalowym (profile  CW 75 i UW 75) z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 7.5cm oraz suchej zabudowy ścian 
istniejącychw postaci płyt włóknowo – gipsowych (x2) na profilach  CD/UD 50. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie 
ścianek działowych i elementów suchej zabudowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, projektem budowlanym 
i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Materiały na wykonanie ścianek działowych i suchej zabudowy winny spełniać wymagania nośności, 
sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych stawianych przegrodom budowlanym wynikającym  
z projektu budowlanego. O nośności konstrukcji i jej wytrzymałości decydują dane techniczne stosowanych 
materiałów i właściwy sposób montażu przegrody. Wszystkie materiały winny być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne i atesty PZH  
i PPOŻ , zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

2.2 Przy wykonywaniu ścianek działowych oraz suchej zabudowy stosuje się następujące materiały 
podstawowe: 

a) do wykonania konstrukcji szkieletowej : 

– kształtowniki , łączniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubości ścianki wg systemu montażowego i 
wytycznych producenta, 
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b) do wykonania izolacji wewnętrznej ścianek : 

- płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową, stanowiące jej szczelne 
wypełnienie , 

c) do wykonania okładzin : 

Płyty włóknowo – gipsowe gr. 12.5mm. Rodzaj włókna – celuloza. Gęstość powierzchniowa płyt 11.5-20.7 
kg/m2 Płyty klasyfikuje się jako materiał niezapalny 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu, przeznaczonego do wykonywania robót wymienionych  
w specyfikacji. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwościąkorzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu . Każdy ze stosów winien być spięty taśmą 
stalową dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety winny być składowane  
w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym i płaskim podkładzie. Wysokość składowania – 
do pięciu pakietów o jednakowej długości jeden na drugim. 

5. Wykonanie robót 
 
5.1 Wytrasowanie miejsc montażu - wyznaczyć przebieg ściany na podłodze zaznaczając ewentualne otwory 
drzwiowe 
 
5.2  Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych UW do stropów i podłóg za pomocą uniwersalnych 
elementów mocujących rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania wymagane 
dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 
 
5.3 Zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych CW - profile CW muszą wchodzić w górny profil UW 
na głębokość co najmniej 1,5 cm . Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. 
 
5.4 pokrycie pierwszej strony ściany – przy mocowaniu płyt odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm . 
Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na 
podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm . U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą 
kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie 
przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 
stosunku do pierwszej warstwy. 
 
5.5 Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku 
ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną  
i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 
 
5.6 Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcania płyty szerokości 60 cm (lub mniej  
w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe odległości 
między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. Jeżeli wysokość 
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ściany jest większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. 
Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm .W przypadku poszycia dwuwarstwowego, płyty montuje się  
z przesunięciem spoin (przesunięcie spoiny pionowej warstwy 1/wewnętrznej płyt względem warstwy 
2/zewnętrznej ≥ 200 mm). Technikę klejenia spoin stosuje się tylko do warstwy wierzchniej; pierwszą warstwę 
łączy się na styk, także w przypadku konstrukcji, którym stawiane są wymagania dotyczące ochrony pożarowej. 
Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwracać uwagę na konieczność przesunięcia spoin w pierwszej  
i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. Mocowanie drugiej warstwy za 
pomocą wkrętów samogwintujących lub klamer w rozstawie 25 cm. 

6. Kontrola jakości 

 Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodnaz PN-B-79405 –Wymagania 
dla płyt gipsowo- kartonowych. 

W szczególności należy skontrolować : 

- jakość płyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: równość powierzchni, narożniki i krawędzie, wymiary 
płyt , zgodność co do rodzaju płyt ( ognioodporne i wodo- i ognioodporne), 

- prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża, 

- prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej , 

- prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- kartonowych na ścianach i sufitach , 

- prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydeł, 

- jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w. . 

7. Obmiar robót 

Powierzchnie suchych tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie do spodu stropu ( sufitu) wyższej kondygnacji. 

Powierzchnie pilastrów i słupów ( obudowy ) oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Powierzchnie suchych tynków na stropie ( suficie ) oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. Przy powierzchniach skośnych uwzględnić należy kąt pochylenia. 

Z powierzchni nie potrąca się kratek , drzwiczek i innych elementów , mniejszych niż 0,5 m2. 

8. Odbiór robót 

Szczegółowe zasady odbioru są następujące: 

- podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża, do którego mocuje się konstrukcje 
rusztów , prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z dokumentacją jakość impregnacji grzybobójczej  
i ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidłowość wykonania i montażu rusztów, prawidłowość izolacji wełną 
mineralną , prawidłowość przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urządzenia  
i wyposażenie pomieszczeń, prawidłowość wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt , narożniki , 
ościeżnice, 

- podczas odbioru częściowego przegród j.w. należy sprawdzić prawidłowość wykończenia ścian: 
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równość powierzchni ścianek i sufitów , prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, jakość i prawidłowość 
wykonania robót malarskich , wykonania licowania ścinek glazurą itp. 

- odbiór końcowy robót j.w. następuje przy odbiorze końcowym obiektu, o ile w umowie pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru. 

Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące : 

- Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji.. Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być prostoliniowe, pod katem prostym 
lub dla okładzin skośnych pod katem założonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w 
dwu prostopadłych do siebie kierunkach ) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni  
i w narożnikach i krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 
mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie większe 
niż 2 mm odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji . 

- powierzchni winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne i gładkie i 
prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej ściance lub suficie. Struktura 
powierzchni okładziny po wykończeniu winna być jednorodna, o jednakowej barwie zgodnej z kolorystyką 
powłoki malarskiej, bez przebarwień i prześwitów. Nie dopuszcza się ugięcia bądź sfalowania powierzchni. 

- okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy wilgotności względnej 
powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

- wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną oraz odpowiednią 
nośność i wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych wewnętrznych ( ścianki działowe). 

- ościeżnice okienne i drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej rusztu 
,w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji. 

- grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości projektowanej. 

- wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w ściankach winny być 
wykonane i wykończone w sposób estetyczny i o wysokiej jakości i zgodny z dokumentacją instalacyjną 
branżową. Połączenia z powierzchnią ściany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych , osprzęcie elektrycznym , 
sanitarnym , ościeżnicach itp. winny być szczelne, gładkie trwałe i estetyczne. 

9. Podstawa płatności 

Wymagania szczegółowe są następujące : 

- rozliczenie końcowe robót następuje po odbiorze końcowym w fazie rozliczenia końcowego obiektu, o ile w 
umowie pomiędzy wykonawca a Zamawiającym nie ustalono inaczej. 

- cena jednostkowa robót za 1 m2 ścianki działowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych obejmuje: 

- czynności przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obsługę sprzętu nie wymagającego 
etatowej obsługi , ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m , przygotowanie podłoża, obsadzenie kratek 
wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenie i uprzątnięcie miejsca pracy z resztek materiałów i 
odpadów . 

- czynności podstawowe: wykonanie rusztów drewnianych i przymocowanie płyt gipsowo – kartonowych wraz z 
przycięciem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztów stalowych i przymocowanie płyt gipsowo-
kartonowych wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
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- czynności wykończeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 
okładzin , szpachlowanie połączeń i styków płyt , zabezpieczenie spoin taśma papierowa , szpachlowanie i 
cyklinowanie wykończeniowe. 

10.  Przepisy związane 

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405      Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych  

Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r . 

Poradnik inżyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r. 

Wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Ustawa Prawo Budowlane. 

Ustawa o wyrobach budowlanych . 
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SST 2.4  ROBOTY MALARSKIE  

Kod CPV 45442100-8   

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1. WSTEP 

1.1Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 
robót malarskich dla inwestycji 

1.2 Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu malowanie powierzchni 
wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 
ogólne" pkt 2.  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
 Oceny i atesty higieniczne, 
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 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 

2.2 Rodzaje materiałów: 

2.2.1 Rozcieńczalniki 
 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania 

2.2.2 Farby budowlane gotowe niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2.3 Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na 
chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5  
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami 
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna 
lakiernicza). Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
2.2.4 Farby lateksowe (emulsyjne do wnętrz, odporne na szorowanie na moro) 
Wygląd powłoki – matowa 
Odporność na szorowanie -  Klasa 3 wg PN-EN 13300 
Ilość warstw 1-2  
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2  
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 
Rozcieńczalnik - woda 
 
3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty malarskie 
wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty lub 
specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Impregnat do 
gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, 
w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-
2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 
min.+50C. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5. 2 Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu farb emulsyjnych 

Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną  
do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość 
powierzchni; następnie należy powierzchnię zagruntować;  

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków;  

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 4% (farba 
akrylowa i emulsyjna); 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających 
, a w szczególności: 

 całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych przykryw 
kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych 
urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.); 

 wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 
 ułożeniu podłóg drewnianych; 
 dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej; 

Drugie malowanie można wykonać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu; 
 po ułożeniu posadzek; 

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +50C  
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C). i nie wyższej niż +220C. 
Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła przy malowaniu farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 180C, 

5.3 Gruntowanie tynków 
 
Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5  
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

5.4 Malowanie farbą emulsyjną  

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. 
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie 
lub dwukrotnie, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po 
całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez producenta farby), stosując metodę "na 
krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego malowania należy 
zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.  

Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie 
produkcji; 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża.  

a) Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości i gładkości, czystości  
i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie 
wykruszające się , bez widocznych rys i spękań; 

 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu; 
 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach; 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości ok. 0,10m2 farbą 
podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej 
wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki; 

b) Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone bezpośrednio 
przed użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych i stosowane, jeśli są zgodne z wymaganiami normy. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich z dokumentacją 
projektową i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót. 

Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 

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

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 
 jakości (wyglądu) malowanych powierzchni, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

Badanie powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach dla farb 
emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania techniczne należy 
przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +50C i przy wilgotności względnej nie wyższej niż 65%. 
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Sprawdzenie robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 
odstających płatków powłoki itp. 

 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca; 

 sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; przy 
powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym; 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku 
powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na 
szmatce nie wystąpia ślady farby; 

Dla farb olejnych i syntetycznych:  

 sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 

 sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża; 
 powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża; 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.2 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże (w przypadku farb 
akrylowych  
i emulsyjnych) posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
lub odpowiednią szpachlówką.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

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

Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na elementach 
stalowych dało wynik negatywny, to należy uznać, że spowoduje to otrzymanie powłok malarskich niezgodnych 
z warunkami technicznymi; w takim przypadku należy dokonać niezbędnych działań , aby uzyskać powłoki o 
właściwej jakości.  

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

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.4 Odbiór końcowy robót malarskich  

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

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań  
i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowana ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy : 

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok  
i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący: 

 prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
 ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską; 
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 matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 
malarskiej; 

 odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 
powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i 
dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki; 

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 możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem, 

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

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 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 powłok malarskich z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt.8.3. 

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

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  
w wykonanych okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
 przygotowanie podłoża, 
 obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 
 wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3; 
 ustawienie i rozebranie rusztowań, 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego; 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej 

Normy 

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
3. PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 
4. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
5. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
8. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 
9. PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i 
renowacji 

10. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

11. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

12. PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 3: Zasady projektowania 

13. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie 

10.3. Inne opracowania 

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

2. Karty techniczne farb i emalii opracowane przez Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o. (57-250 
Złoty Stok, Rynek 1, www.ztif-zloty-stok.com.pl); 

 

 

 

 

 

 

 


