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B.03. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT – POSADZKI  
                              KOD  CPV  45453000-7 

 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania posadzek przy wykonywaniu robót w ramach 
realizacji: „Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb 
ratowniczych w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013” w 
obiektach  magazynowo – garażowych Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnych w Prudniku.  
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 
projekcie budowlanym i przedmiarze robót.   
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w pomieszczeniach 
magazynowo – garażowych (nr 1, 2, 3) Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Prudniku.   
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi oraz  określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji 
technicznej „B.01 – Wymagania ogólne” . 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją ogólną  zawierającą 
ogólne wymagania wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2.Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST  „B.01.Wymagania ogólne" 
2.2. Woda 
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 „Woda do celów  
budowlanych”. Bez badań  laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3. Piasek 
2.3.1. Piasek powinien  spełniać wymagania normy PN-79/B-06711.   
Kruszywa  mineralne. Piaski  do zapraw budowlanych, a w szczególności  nie 
może zawierać domieszek organicznych. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowe. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do   zaprawy   cementowo należy stosować cement  portlandzki   według   
normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą 
Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
2.5. Płytki posadzkowe gress – wymagania: 
- twardość wg skali Mohsa                                -8 
- ścieralność                                                        -V klasa ścieralności 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej  
B.01.Wymagania ogólne.  
3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
 B.01.Wymagania ogólne 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement  luzem należy przewozić  cementowozem, natomiast cement  
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 
 B.01.Wymagania ogólne. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Posadzki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że  w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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W niższych temperaturach można wykonywać posadzki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
92/B-10144 „Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze”. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„B.01 - Wymagania ogólne" pkt 7. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".  
Wyniki   badań   materiałów  i  zaprawy  powinny  być wpisywane  do  
dziennika   budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „B.01. 
Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania 
Powierzchnię posadzek oblicza się w metrach kwadratowych.  
Z powierzchni posadzek nie potrąca się powierzchni nie wykonanych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.3.  Ilość posadzek w  [m2] określa  się na podstawie dokumentacji  
wykonawczej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.  Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „B.01. 
Wymagania ogólne”. 
 Wymagania ogólne. 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem 
do robót posadzkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.4. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją wykonawczą, SST  i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 
daje wynik negatywny, posadzki nie powinny być odebrane.  
8.5. Odbiór gotowych posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9.   Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej B.01. Wymagania ogólne. 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego,  z  uwzględnieniem  zapisów 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie 
robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni posadzek. 
10.   Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 
systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 


