
Specyfikacja Techniczna
 wykonania i odbioru robót budowlanych

1. Podstawa opracowania: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

Rozporządzenie (WE) Nr  2195/2002 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 5  listopada  2002  r  w

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. Nr 213/2008 z 28.11.2008)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł.

w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2.Wstęp.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru

robót  budowlanych  objętych  przedsięwzięciem  pt.: Roboty  remontowe  w  pomieszczeniach  :
sanitariaty męski i damski nr pom. 09 i 010, oraz prysznic męski i damski nr pom. 011 i 012

2.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  zakres  robót  oraz  ilości  robót  budowlanych

mających na celu wykonanie: Roboty remontowe w pomieszczeniach : sanitariaty męski i damski nr
pom. 09 i 010, oraz prysznic męski i damski nr pom. 011 i 012  w zakresie robót budowlanych.

2.2.1. Zakres robót budowlanych

Zakres obejmuje:

01 Okładziny z płytek ceramicznych

2.3.  Określenia podstawowe.
Określania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

•Ustawa  „Prawo  budowlane”,  zwana  dalej  „ustawą”,  normuje  działalność  obejmującą  sprawy

projektowania,  budowy,  utrzymania  i  rozbiórki  obiektów budowlanych  oraz  określa  zasady  działania

organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106

poz. 1126 – tekst jednolity);

•obiekt budowlany:

-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

-budowla stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

-obiekt małej architektury;

•budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;



•budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi,

linie kolejowe, estakady,  tunele, sieci techniczne,  wolnostojące maszty antenowe,  wolnostojące trwałe

związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,

wolnostojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska

odpadów,  stacje  uzdatniania  ścieków,  konstrukcje oporowe,  sieci  uzbrojenia  terenu,  a  także  części

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających

się na całość użytkową;

obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:

•tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a

także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  urządzenia,  barakowozy,  obiekty

kontenerowe;

•budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa,

nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

•roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu

budowlanego;

•remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na

odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym dopuszcza  się

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

•urządzenia  budowlane  związane  z  obiektem  budowlanym  –  urządzenia  techniczne  zapewniające

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,

w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki;

•teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną

przez urządzenia zaplecza budowy;

•prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa

własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych;

•pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

•dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji

obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i inne dokumenty wykonawcy;

•dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

•aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do

stosowania w budownictwie;

•właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie

do ich właściwości;



•wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany

do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu

stanowiącym integralną całość użytkową.

•Kontrakt  oznacza  Akt  Umowy,  List  Akceptujący,  Ofertę,  Warunki  Ogólne,  Specyfikacje Techniczne,

Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

•Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione

wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem,

•Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę

wg Kontraktu,

•Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych,

•Próby  Końcowe  oznaczają  próby,  które  są  wyspecyfikowane  w  Kontrakcie  lub  uzgodnione  przez

obydwie  strony  lub polecone  jako  Zmiana  przeprowadzona  przed  przejęciem  przez  Zamawiającego

Robót,

•Inżynier  oznacza  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  do  działania  jako  Inżynier  dla  celów

Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty,

•Wykonawca  oznacza  osobę  wymienioną  jako  wykonawca  w  Ofercie  zaakceptowanej  przez

Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby,

•Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub stanowiące

część Robót Stałych,

•Plac  Budowy  oznacza  miejsce,  gdzie  mają  być  realizowane  Roboty  Stałe  i  do  których  mają  być

dostarczone urządzenia i materiały,

•Dokumenty  Wykonawcy  oznaczają  rysunki,  obliczenia,  projekty  wykonawcze,  oprogramowanie

komputerowe,  podręczniki  oraz  inne dokumenty  techniczne dostarczone  przez  Wykonawcę  na mocy

Kontraktu,

3. Materiały.

 Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  według  niniejszej  specyfikacji  są  materiały

powszechnie  stosowane  w budownictwie,  posiadające świadectwa  o dopuszczeniu do stosowania  w

budownictwie. (Szczegółowy wykaz materiałów - w kosztorysie inwestorskim). 

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

niekorzystnego wpływu  na jakość wykonywanych robót,  zarówno w miejscu tych robót,  jak też przy

wykonywaniu czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku i wyładunku materiałów,

sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. 

5. Transport.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem

i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.



6. Kontrola jakości robót.
6.1. Cel kontroli jakości
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu

użytkowego. Kontroli podlegają roboty na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. Wykonawca

będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych

oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami określonymi w

Zamówieniu .

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych

przepisów 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i

które spełniają wymogi ST.

6.5. Wyniki kontroli  
Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej 

strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco  Dzienniku Budowy 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w

Robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora,

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów Robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,



 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej,

 dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych  przed i  w trakcie

wykonywania Robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

 dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

7 Obmiar robót - zastosowane jednostki obmiaru: 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  określać  będzie  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,zgodnie  z  dokumentacją

projektowa i szczegółową specyfikacja techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej

w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia

wszystkich  robot.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  Nadzoru  na  piśmie.

Obmiar  gotowych  robot  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celów  miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru powinny  być  zgodnie z jednostkami  określonymi w dokumentacji  projektowej  i

kosztorysowej

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru robot  będą  zaakceptowane  przez

Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . W przypadku gdy

urządzenia  i  sprzęt  wymagają  badan  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne

świadectwa legalizacji.

8. Odbiory robót
8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór Częściowy
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. wg zasad jak przy odbiorze



ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w  odniesieniu  do  ich

zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi  w terminie ustalonym w Dokumentach,  licząc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Do-

kumenty do odbioru ostatecznego Robót”

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST i Doku-

mentacją Projektową.

W toku  odbioru ostatecznego  Robót,  Komisja  zapozna  się  z  realizacją ustaleń  przyjętych  w trakcie

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót  uzupełniających,  Komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymen-

tach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona po-

trąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Doku-

mentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  Odbioru  Ostatecznego  Robót  jest  „Protokół  Odbioru

Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację  Powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

 dokumenty  uzasadniające   uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania

robót,

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające lub

zamienne),

 Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych,

 Dzienniki Budowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z ST,

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.



Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru Ostatecznego Robót”

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

8.5. Odbiór Pogwarancyjny
Odbiór  Pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które

ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki)

nastąpi  po  usunięciu  wszystkich usterek  odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz  tych,  które

wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

Odbioru Ostatecznego.

9. Podstawa płatności
Podstawa płatności będzie cena ryczałtowa

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
Cena jednostkowa będzie obejmować:

-robociznę bezpośrednią,

-wartość  zużytych materiałów wraz  z kosztami ich zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy, 

-wartość  pracy sprzętu wraz  z kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie sprzętu na Plac  Budowy i  z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

-koszty  pośrednie,  w skład  których wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników

nadzoru,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  (koszty  dotyczące  oznakowana  Robót,

wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

-zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

-podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen jednostkowych  nie  należy  wliczać

podatku VAT.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję   w  Wycenionym
Przedmiarze  Robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10.  Przepisy związane.
Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:

 Polskie Normy, 

 Branżowe Normy,

 Aprobaty techniczne 

 instrukcje (w tym instrukcje ITB),

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlany.



Warunku szczegółowe wykonania robót budowlanych 
Roboty remontowe w pomieszczeniach : sanitariaty męski  i  damski  nr pom. 09 i  010,  oraz

prysznic męski i damski nr pom. 011 i 012

SST 01. Okładziny z płytek ceramicznych
Numery pozycji - Słownik  Zamówień Publicznych:

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin z płytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania ST

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

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą okładzin ścian, podłóg wykonywanych zgodnie z zakresem 
określonym przez zamawiającego, wynikającym ze złego stanu technicznego remontowanych powierzchni

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Ogólna Specyfikacja Techniczna.

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

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

2. Materiały  - ogólne wymagania.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ogólnej ST.

2.2  Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
Materiały służące do izolacji i wykonywania okładzin basenowych zgodnie ze specjalistyczną technologią firmy 

SOPRO, MAPEI, BORNIT lub innych równoważnych pod względem parametrów i właściwości technicznych

Płytki basenowe (niecka)  niebieskie (odcień zgodny z płytkami istniejącymi) o wymiarach 12,5 x 25cm, o niskiej 

nasiąkliwości, grupa antypoślizgowości C, klasa ścieralności V (np. Floor Gres, Casalgrande Padana, Agrob Buchtal

lub inne równoważne pod względem parametrów i właściwości technicznych)

Płytki (szatnia, WC) o wymiarach 20cmx20cm lub 30x30cm (kolor zgodny z istniejącymi), o nienasiąkliwe, 

antygrzybiczne, antybakteryjne, grupa antypoślizgowości C, klasa ścieralności V



Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i technologii o równorzędnych lub lepszych parametrach i 
właściwościach technicznych

3. Sprzęt

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz  szalowań  pozostawia  się  do  uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia nie  gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót  i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Ogólna specyfikacja techniczna. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST  Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologią założoną w 
dokumentacji projektowej.

4.2.  Transport materiałów
Wszystkie  materiały niezbędne  do  wykonanie  elementów  wchodzących  w skład  robót  betonowych  można

przewozić dowolnymi środkami transportu .

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  Ogólna
specyfikacja techniczna. 
5.2. Warunki wykonania robót
5.2.1 Zalecenia ogólne 
Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna przekraczać+25 ºC. 
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed  rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni 
Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem 
W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane dla danego 
materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich 
stosowania. 
Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy użyty do 
wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. 
Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać na 
powierzchni defektów podłoża. 

5.2.2 Zakres robót przygotowawczych 
5.2.2.1  Podłogi WC i prysznice
a) Demontaż płytek ceramicznych
- tymczasowy demontaż ścianek WC z płyt HPL
- demontaż płytek ceramicznych
Zdemontowane płytki nie będą wykorzystywane ponownie
b) Przygotowanie podłoża
Odkryte powierzchnie betonu należy oczyścić z resztek zapraw oraz mleczka cementowego - aż do betonu 
rodzimego po czym odkurzyć odkurzaczem przemysłowym z jednoczesnym szorowaniem szczotka stalową.
Po odkurzeniu betonu, należy rozłożyć chodniki folię PE. Przed wejściem na chodniki ułożyć wycieraczkę do 
ostukiwania obuwia, szmaty mokre, a następnie szmaty suche.
- demontaż abażurów

5.3 Zakres robót zasadniczych
5.3.1. Wykonanie hydroizolacji  



Należy wytyczyć dylatacje płytkowe w polach o powierzchni nie przekraczającej 12m2 i stosunku boków pól nie 
większym niż  1:1,5. We wszystkich pachwinach i wytyczonych liniach dylatacyjnych należy przykleić taśmę z 
kauczuku syntetycznego ( np. EKOR TU 120x70mm) za pomocą kleju epoksydowego (np. EPOX  ADESIVO) za 
pomocą packi o ząbkach 1x1mm - pozostawiając pod taśmą w jej osi pas szerokości 2cm nie pokryty klejem. W 
łączeniach narożników wklęsłych i wypukłych należy zamontować specjalne kształtowniki z tej taśmy. Taśmy ze 
sobą i z narożnikami sklejać wyłącznie za pomocą dwustronnej taśmy butylowej.
b) Hydroizolacja
Hydroizolację należy wykonać za pomocą zaprawy uszczelniającej polimerowo - cementowej np. BORNIT ES
Prace izolacyjne należy rozpoczynać od ścian niecki, poczynając od górnych jej stref ku dołowi. Masę na beton 
należy nanosić za pomocą szczotki sizalowej ruchami kołowymi  przy zużyciu ok. 1,5kg/m2 

Przerwy w pracy można robić wyłącznie na linii taśmy kauczukowej. Przy pierwszym nałożeniu izolacji nie 
przykrywać w całości taśm pozostawiając w osi odkryty pas szerokości 1-2cm.
Po odczekaniu 6-12h (nie dłużej niż 24h) należy nanieść druga identyczną warstwę zaprawy. Po zaizolowaniu ścian 
należy przejść do izolowania dennicy.
Po nałożeniu hydroizolacji należy odczekać minimum 3 doby
Podczas wysychania unikać przeciągów oraz spryskiwania wodą. Mieszanie składników w specjalnej strefie 
wydzielonej nie bliżej niż 10m od niecki.
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i technologii o podobnych lub parametrach lub właściwościach 
technicznych
5.3.2. Przyklejanie płytek
Zaprawę klejowa np. BORNIT EK  za pomocą gładkiej pacy najpierw należy nanieść warstwę kontaktową na 
hydroizolację, a następnie za pomocą pacy zębatej 6x6 mm nanieść warstwę klejącą. Spód płytki pokryć masą 
klejową gładką strona packi gr. 1-2mm. Płytki układać przed rozpoczęciem procesu "na skórkowanie" (przed 
upływem 20 min.). Płytki należy starannie docisnąć młotkiem gumowy do podłoża.
Przed rozpoczęciem prac należy rozmieścić na sucho płytki w pierwszym pasie tak aby paski skrajne nie miały 
szerokości mniejszej niż 5cm.
Przyklejanie płytek należy zacząć od górnej krawędzi ku dołowi ścian, po ułożeniu płytek całych, a następnie płytki 
wymagające cięcia, a następnie płytki dennicy.
Płytki przyklejać z odstępem 5mm w każdym kierunku. Wszystkie warstwy płytek układać wzdłuż łaty aluminiowej
i rozciągniętej żyłki dł. 4-6m.
5.3.3. Fugowanie
Przed fugowaniem należy odczekać min. 2 doby od ułożenia płytek.
Fugi wypełniać packą neoprenową lub gumową starannie ja wciskając pomiędzy płytki i usuwając nadmiar za 
pomocą pacy. Bezpośrednio potem przemyć powierzchnię twardą gąbką do żywic namoczonej w ciepłej wodzie i 
wyciśniętej. W ciągu 6-ciu godzin należy usunąć ewentualne zacieki lub smugi miękką gąbką,  przy pomocy etanolu
zmieszanego z woda w stosunku 1:1. Zmywanie przeprowadzać w kierunku prostopadłym do fug
Po upływie 2-3 godzin płytki należy ponownie zmyć twardą gąbką nawilżona ciepłą wodą z ew. niewielkim 
acydodatkiem spirytusu. Zmywać prostopadle do linii fug lub przekątnych płytek.
po upływie następnych 2 godzin można zmyć wzdłuż linii płytek. Końcowe zmywanie przeprowadzić następnego 
dnia wodą z dodatkiem spirytusu.
W miejscu przewidzianej linii szczelin dylatacyjnych, spoinowanie przeprowadzić po wcześniejszym ułożeniu płyt 
plexi gr. 5mm, które należy usunąć po 2-3 godzinach od fugowania.
5.3.4. Wypełnianie dylatacji
Po odczekaniu 24h należy przystąpić do fugowania dylatacji. Wszystkie szczeliny musza być starannie oczyszczone
i odkurzone. Szczeliny okleić obustronnie taśma ochronną malarską poczym zagruntować preparatem PRMER 
SILICON przy pomocy pędzelka płaskiego i odczekać przed wchłanianiem od 2 do 6 godzin.
Do szczelin wcisnąć masę SITOL SILICON BASSO MODULO przy pomocy pistoletu do silikonów, a nadmiar 
wygładzić przy pomocy palca lub szpatułki gumowej umoczonej w wodzie mydlanej.. Po wygładzeniu masy 
niezwłocznie usunąć obie taśmy ochronne.

UWAGA!  
W trakcie realizacji robót Aquapark będzie tylko częściowo wyłączony z użytkowania (w miejscu 
przeprowadzanych robót)
Wszystkie roboty należy wykonywać w sposób nie powodujący pylenia, z odgrodzeniem i wydzieleniem stref 
komunikacyjnych dla osób korzystających z Aquaparku.
Wszystkie roboty hydroizolacyjne i okładzinowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta 
zastosowanej technologii (np. MAPEI, SOPRO, BORNIT lub równoważnej albo lepszej do podanych technologii 
pod względem parametrów technicznych i właściwości).

6. Kontrola jakości robót 



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości  robót  polega  na sprawdzeniu:  zgodności  wykonanych  robot  z projektem,  oraz  prawidłowości
wykonanych detali.

7.Obmiar robót
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.8.  Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:

1 m2  ułożenia płytek
1kg kleju

8.Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST  Ogólna Specyfikacja Techniczna.
.Odbiór  robót  polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji  oraz wyników badań laboratoryjnych  wbudowanej
mieszanki betonowej. 
Podstawą  płatności  są  ceny jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w wycenionym  przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Kryteria odbioru robót ciesielskich

 zgodność wykonanych robót z projektem
 Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej prawidłowości

należy przeprowadzić  przez  naciągnięcie  cienkiego sznura  lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych
poziomych  styków  lub  spoin  na  całą  ich  długość  i  pomiar  odchyleń z  dokładnością  do  1  mm.
Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim
zachowanie kierunku pionowego

9.Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST Ogólna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.

10. Przepisy związane. 
10.1 Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:

10.2. Zalecane normy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych PN-EN 12004:2002Kleje do płytek. 
Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 


