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3. CZĘŚĆ OGÓLNA 
3.1 WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania remontu posadzek w holu 
i wejścia wewnętrznego do budynku internatu z częścią schodową.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 3.2 
3.2 NAZWA ZADANIA  
Prace remontowe w internacie. 
Podtytuł roboczy: Roboty posadzkowe – remont posadzek w holu i wejścia wewnętrznego do budynku 
internatu z częściowymi schodami wewnętrznymi   
3.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT POSADZKOWYCH 
Przedmiotem robót posadzkowych objętych niniejszą specyfikacją jest wymiana zniszczonych posadzek  
z płytek lastrykowych na posadzki z płytek GRES. Wymiana podłoża wraz z wymianą podkładu, izolacji 
przeciwwilgociowej i termicznej. 
Zakres robót obejmuje wymianę posadzek w szatniach i na korytarzu. 



W zakres prac wchodzą : 

 zerwanie posadzek lastrykowych z cokolikami, 

 zerwanie izolacji termicznej z płyt pilśniowych porowatych, 

 zerwanie podłoża z betonu żwirowego, 

 usunięcie warstwy gruntu z wywiezieniem taczkami poza budynek, 

 wykonanie podkładu z zaprawy samopoziomującej 
-  gruntowanie podłoża pod płytki gres 

 wykonanie posadzki z płytek GRES 30x30 cm, 
-  V klasa  ścieralności odpornych na zarysowanie gumą 

 wykonanie cokolików z płytek GRES 12,5x20cm,  

 wykonanie spoinowania posadzek,  
UWAGA! 
Możliwe jest zastosowanie płytek GRES o innych wymiarach pod warunkiem zachowanie parametrów w/w. 
3.4 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
3.4.1 PRACE TOWARZYSZĄCE 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć wszystkie instalacje i urządzenia przed 
zabrudzeniem lub zniszczeniem. W trakcie wywożenia ziemi taczkami osłonić ościeżnice i progi drzwi. Należy 
wykonać tymczasowe drogi transportowe. 
3.5 OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego w okresie prowadzenia robót posadzkowych. 
Roboty posadzkowe objęte niniejszą specyfikacją nie są związane z negatywnym oddziaływaniem na 
środowisko naturalne. Nie stosować materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia człowieka. 
Wszystkie materiały dopuszczone do robót posadzkowych powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko 
naturalne. 
3.6 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Na terenie na którym wykonywane są roboty posadzkowe należy zapewnić bezpieczne warunki pracy. Należy 
używać narzędzi i sprzętu sprawnego technicznie. Pracowników wyposażyć w ubrania robocze i sprzęt 
ochrony osobistej. Utrzymać porządek na stanowiskach pracy, nie tarasować przejść.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych 
skutków dla wykonywanych robót. Zastosowany sprzęt nie może stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz 
środowiska. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość i stan transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych 
3.7 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
Dla potrzeb wykonawcy robót posadzkowych należy zapewnić niezbędne zaplecze. Część magazynowa 
powinna być wydzielona pomieszczeniem z zamknięciem zapewniającym bezpieczne przechowywanie 
materiałów i narzędzi. Pomieszczenie powinno zapewnić właściwe składowanie materiałów, sprzętu. 
3.8  NAZWY I KODY 
3.8.1 GRUPY ROBÓT 
45000000-7 Roboty budowlane 
- 454300000 Pokrywanie podłóg i ścian 
- 454310007 Kładzenie płytek 
- 454311008 Kładzenie terakoty 
3.8.2 KLASY ROBÓT 
Na podstawie przedmiaru robót. 
3.8.3 KATEGORIE ROBÓT 
Na podstawie przedmiaru robót. 
3.9 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
3.9.1 DEFINICJE 
Brak w zapisach specyfikacji nowych pojęć wymagających odrębnego definiowania. 
3.9.2 OKREŚLENIA 
W specyfikacji nie występują określenia, które wymagają odrębnego definiowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
4.1 WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
Parametry płytek: 

 Antypoślizgowość nie mniej jak R12 



 Nasiąkliwość do 0,5% 

 Twardość V 

 Ścieralność klasa V 
Za roboty ,w których znajdują się materiały nie zaakceptowane, przez przedstawiciela Zamawiającego 
wykonawca poniesie całkowitą odpowiedzialność, łącznie z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
4.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE WYROBÓW 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie wyrobów oraz materiałów budowlanych w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Składowane materiały i wyroby, jeżeli były kontrolowane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 
powtórnie skontrolowane przed wbudowaniem. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 
Miejsce czasowego składowania materiałów i wyrobów budowlanych powinno być  
- po zakończeniu robót  
- doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
4.3 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW 
Wszystkie materiały i wyroby budowlane, przed dopuszczeniem do wbudowania, będą podlegać kontroli  
i ewentualnej dyskwalifikacji, przy stwierdzeniu niezadawalającej jakości. 
Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiały i wyroby budowlane, bez zgody Inspektora nadzoru, będą 
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność techniczną  
i finansową. 
4.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁYTEK GRESOWYCH  
Parametry płytek nie gorsze jak w 4.1 
Materiały należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego. Dostarczone na miejsce materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  
z danymi producenta. 
Materiały przed ich użyciem należy poddać ocenie jakości. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia 
wątpliwości co do ich jakości należy poddać badaniom określonym przez inżyniera (dozór techniczny robót).  
Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 
5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji wykonania robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.2 ROZEBRANIA ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZKI 
Demontaż starych warstw podłogi należy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu i narzędzi. 
Materiały z rozbiórki należy sukcesywnie usuwać poza teren budowy, zgodnie z wymogami. 
5.3 WYKONANIE POSADZEK 
Przed wykonaniem podkładu na gruncie należy ustalić położenie górnej powierzchni posadzki ustalonej z 
Inspektorem Nadzoru. Ważny jest poziom wejścia do budynku oraz stopni schodowych. 
Przy wykonywaniu robót remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót 
7 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1 PRZEDMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót jako składnik dokumentacji projektowej, służącej do opisu zamówienia na wykonanie robót  
budowlanych  
– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  
– zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
7.2 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca (Kierownik budowy) po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisane są do książki obmiarów. 
Ewentualne niedokładności lub przeoczenia w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w specyfikacji 
technicznej nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta powyższego wymaga 



pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiającym, 
jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania, natomiast obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny, w uzasadnionych przypadkach będą uzupełnione odpowiednimi szkicami i dołączonymi do 
książki obmiarów. 
7.3 URZĄDZENIA POMIAROWE 
Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót, zostaną dostarczone przez Wykonawcę 
robót i będą przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru. Urządzenia pomiarowe powinny 
być przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1 CZĘŚCIOWY ODBIÓR ROBÓT 
Po wykonaniu wydzielonych części robót, ulegających zakryciu lub podlegających zanikowi, Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do ich odbioru, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru o dokonanie odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbiór robót należy przeprowadzać w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
W przypadku, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami, to powinny być odebrane przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarządza usunięcie wad lub 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy .Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.  
8.2 KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie oraz zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. Do odbioru końcowego  
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

 oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz  
   o  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
   i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń; 

 dziennik budowy i książkę obmiaru; 

 świadectwa zgodności wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne. 
  Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
– w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy  
– sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek  
   do usunięcia przez Wykonawcę. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, może ona przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. Gdy Komisja 
stwierdzi, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 
przewidzianej w dokumentacji projektowej i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, 
Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. Dla dokonania oceny jakości wyrobów i robót należy 
sprawdzić: 

 zgodność wymiarów użytych płytek gresowych i ich kolorystyki;  

 jakość materiałów; 

 prawidłowość wykonania, z uwzględnieniem aranżacji architektonicznej 
8.4 ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „ po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 

 umowy o wykonanie robót budowlanych; 

 protokołu odbioru końcowego robót; 

 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru  
   końcowego robót (jeżeli wady były zgłoszone); 

 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia  



   usunięcia tych wad; 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty stanowią warunki szczegółowe określone w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. Podstawa płatności jest cena ryczałtowa, określona w ofercie przez 
Wykonawcę robót. Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie czynności oraz wymagania składające się 
na wykonanie poszczególnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej zamówienia i obejmować: 

 koszty robocizny bezpośredniej; 

 koszty materiałów i wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu  
 do miejsca wbudowania; 

 koszty pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi transportu z bazy na teren budowy  
   i z powrotem, montaż i demontaż; 

 koszty pośrednie, w tym: koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu; 

 koszty wywozu materiałów z rozbiórki i opłat za ich składowanie; 

 zysk Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę robót w złożonej ofercie jest 
   ceną ostateczną. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 NORMY 
1.PN- EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
2.PN- EN 87:1994 Płyty i płytki ścienne i podłogowe. Definicje , klasyfikacja, właściwości 
   i znakowanie. 
3.PN- B- 10109 Drobnokruszywowa zaprawa tynkarska.  
4.PN- B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5.PN- C- 89440 Farby emulsyjne do wymalowani wewnętrznych. 
Wymagania techniczne. 
10.2 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) 
3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) 
4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 poz. 672) 
5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach(Dz.U. z 2013poz. 21) 
6.Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno 
- użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) 
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 
8. Publikacja „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  
– Budownictwo ogólne  
– tom I”. opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej 
9. Publikacja „Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych” wydana przez Izbę  projektowania 
Budowlanego – Warszawa 2005r. 
10. Rozporządzenie Komisji WE Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w/s Wspólnego Słownika zamówień ( Dz. Urz. WEL z 2003r. Nr 450) 
 
 


