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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

     I   ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

                  Dotyczy: Remont łazienki w budynku Strażnicy OSP w Grabowie nad Wisłą  

                  Inwestor:    Gmina Przyłęk  

Branża : BUDOWLANA 

Kod CPV: 
45 32 40 00-4 roboty tynkarskie,  
45420000-7 – roboty w zakresie zakładania 
stolarki budowlanej 
45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian 
45442100 - 8 roboty malarskie,  
45450000-6 – roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe 

       
 
 
 
      
   
 
 
 
 
      
    opracował 
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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
na: ,,Remont łazienki oraz inne roboty towarzyszące w budynku Strażnicy OSP w Grabowie 
nad Wisłą gm. Przyłęk’’ 

 
 
ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
2. INFORMACJE O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT 
3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE 

POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 
5. UWAGI KOŃCOWE 

 
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

- Budynek Strażnicy OSP zlokalizowany jest na działce w Grabowie nad Wisłą 
gm. Przyłęk. 

 
               Podstawowy zakres robót to remont łazienki , korytarza oraz roboty towarzyszące 

  
- roboty sanitarne- wykonanie instalacji kanalizacyjnych,  instalacji wodociągowej, 
montaż urządzeń sanitarnych, zbiornika do podgrzewania wody (termy), instalacji 
elektrycznych  inne roboty towarzyszące 

- roboty budowlane – budowa nowych ścianek działowych, okładzin ściennych, 
wykładzin podłogowych, montaż ościeżnic stalowych i drzwi drewnianych 
płytowych oraz inne prace towarzyszące. 

 

        - roboty zewnętrzne sanitarne – budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz 

                     wodociągowego wraz z montażem zbiornika żelbetowego na nieczystości płynne  

                     typu szambo o poj. 8,00m3  

 
2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBÓT 
Działka na której zlokalizowany jest budynek OSP dostępna jest poprzez wjazd  strony drogi 
publicznej. Na terenie obiektu jest dostęp do wszystkich niezbędnych sieci. 

W trakcie prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić  na pracowników.  

Podręczny magazyn może być ustawiony na terenie działki. 

W ramach urządzenia placu budowy wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac  do 
likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robót musi być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Użytkownika i Inwestora. 
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3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem łazienki i korytarza budynku strażnicy OSP. 
 
3.2. Zakres stosowania OST. 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu wymienionych robót  
 
3.3. Zakres robót objętych OST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych 
asortymentów robót. 
 
3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową . 

 
3.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dziennik budowy i SST. 
 
3.4.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
 
3.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST . 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania 
realizacji trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
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- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
- oznaczenie przejść, 
- oznakowanie terenu budowy, 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
3.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy;  
- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 

3.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
3.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

 
3.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

 
3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót . 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
3.5. Materiały. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 
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robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
 
3.6. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów      i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.7. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
3.8. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę , jeśli wymagać będzie tego 
Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
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w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
3.9. Kontrola jakości robót  
 
3.9.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym 
procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

 
3.9.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo.  

Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty  badań pokrywa Wykonawca. 

3.9.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.9.4. Wyrób budowlany musi być oznakowany: 

- CE / system europejski, albo 
- Znakiem budowlanym / system krajowy/. 
- Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają w/w oznaczenia. 
 
 
 
3.10. Dokumenty budowy. 
 
Dokumenty budowy to: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
- inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
3.11. Odbiór robót 
 
3.11.1.Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-odbiorowi częściowemu 
-odbiorowi ostatecznemu 
-odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
3.11.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót – roboty zanikające. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3.11.3. Odbiór ostateczny robót. 
Zasady odbioru ostatecznego robót : 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
3.11.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie  “Odbiór ostateczny robót ”. 
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 SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 

                      I     ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    

                   BRANŻA  BUDOWLANA 
 

1. Roboty rozbiórkowe [CPV 45110000-1] 

Prace przygotowawcze przed rozbiórką. 

Przed rozpoczęciem  rozbiórki  należy przygotować plac budowy.  Do niezbędnych elementów 

zagospodarowania przyobiektowego w tym zakresie należą: 

■ Drogi do przyjazdu i odjazdu środków transportu 

■ Oświetlenie placu budowy 

■ Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Zorganizować rytmiczna wywózkę materiałów z rozbiórki dla zapewnienia ciągłości prac rozbiórkowych 

Zakres rozbiórek i demontażu:  

 

- wykucie z muru starych ościeżnic 

- rozkucia na poszerzeniach drzwi wejściowych głównych do łazienek 

- odbicia tynków 

- skucie istniejącej posadzki z  płytek gresowych 

- zeskrobanie i zmycie powłok malarskich 

  

2. Roboty murarskie oraz obudowy pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych płytami   

  gipsowo-kartonowymi CPV 45262500-6] 

 

2.1. Roboty murarskie polegać będą na murowaniu nowych ścianek działowych wyłącznie z cegły 

dziurawki gr. 12cm  kabin  wc , natrysku i umywalni w łazience oraz obmurowanie pionów i kanałów 

kanalizacyjnych i wentylacyjnych jak wyżej 

W czasie robót murarskich  przestrzegać następujących zasad: 

■ murowanie pierwszej warstwy z równoczesnym wyrównaniem podłoża 

■ murowanie kolejnych warstw z zastosowaniem grubości spoin poziomej w granicach 1 cm 

■ dociskanie każdego bloczka przez uderzenie gumowym młotkiem 

■ przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w 

kolejnych warstwach muru. 
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■ bloczki docinać na pożądany wymiar np. specjalnym szerokim przecinakiem i młotkiem, pitą 

tarczową do kamienia lub gilotyną 

■ zaprawę układać równomiernie w warstwie grubości 1 cm 

■ ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, odpowiednio je przewiązując 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych 

suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji 

narzuconych przez producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 

sposobu wymieszania zaprawy. 

2.2. Piony kanalizacyjne będą obudowane płytami g-k wodoodpornymi gr 12,5mm na ruszcie metalowym, 

pojedynczo. 

 

           3. Tynkowanie [CPV 45324000-4] 

Zakres robót przewiduje zastosowanie na nowych ściankach działowych , zamurowaniach, 

podmurowaniach poziomów kanalizacyjnych, tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III . Po 

zamontowaniu  drzwi oraz rozprowadzeniu instalacji należy uzupełnić uszkodzone tynki.  Wykonanie 

tynków składa się z następujących faz: 

■ wyznaczenie powierzchni tynku 

■ wykonanie obrzutki 

■ wykonanie narzutu 

■ wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 

■ szlifowanie powierzchni na gładko 

Podłoża murowane pod tynki należy przed ułożeniem tynków oczyścić z pyłu i kurzu za pomocą szczotek, 

a w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilżyć wodą. Podłoże z betonów - 

gładkie należy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie oczyścić z kurzu i pyłu oraz 

zwilżyć obficie wodą. Narożniki ścian i otworów wzmocnić listwami podtynkowymi. Roboty wykonać 

zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom i, część 

4 oraz PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. 

 

4. Pokrywanie podłóg i ścian [ CPV 45430000-0] 
 

Wykonywać się będzie wykładziny posadzek łazienek  płytkami Gresowymi antypoślizgowymi o wym. 

30x30 w gat.I . 

Okładziny ścian w pom. łazienki do pełnej wysokości   płytkami glazurowanymi o wym. min. 25x40cm  

w kolorze jasnym pastelowym.   
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4.1.  Kładzenie płytek podłogowych  [CPV 45431000-7] . 

■ Zastosować gres antypoślizgowy. Powierzchnia płytek matowa, wymiary 30x30 cm, grub. 9 mm, 

kolor płytek uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Przed ułożeniem zagruntować środkiem 

gruntującym w celu lepszej przyczepności płytek gresowych. 

■ Płytki układać „w karo" . 

Do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlano - 

instalacyjnych oraz po wyschnięciu uzupełnień podkładu wycinanych bruzd pod poziomy 

kanalizacyjne oraz przekuć. Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego jego 

wilgotność powinna być sprawdzona.  

Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4 

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-63/B-10143 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

BN-76/8841- 21 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

4.3. Kładzenie glazury. [CPV 45410000-4] 

Należy uzupełnić tynki oraz przygotować powierzchnię zaprawą wyrównującą  pod układanie zgodnie z 

technologią systemu zapraw klejowych. 

Okładziny ścian z płytek glazury do pełnej wysokości . Wymiary płytek ok. 25x40 

cm gr. 8 mm, powierzchnia gładka. Kolor płytek uzgodnić z inwestorem i 

użytkownikiem  preferuje się jasny pastelowy . Wykończenia narożników listwami 

wykańczającymi. Styki urządzeń sanitarnych z okładziną ceramiczną uszczelnić 

silikonem. 

 

 5. Stolarka  drzwiowa drewniana [CPV 45422100-2] 

Po poszerzeniu otworów drzwiowych  i nowych należy obsadzić ościeżnice stalowe 

na trzech zawiasach oraz drzwi drewniane płytowe gładkie malowane, kompletne w 

zamki z wkładką , zamki łazienkowe, klamki szyldy. 
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Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie 

powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe 

niż 30 cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za 

pomocą kotew lub '    haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli. 

Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu 

ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem 

izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót. 

Skrzydła drzwiowe montować po wykonaniu wszystkich prac malarskich 

i posadzkarskich. 

 

 

        opracował: 

        
 


