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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST – B  

SUFITY PODWIESZANE 

 

Dział:         Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane. 

Grupa:       Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Kategoria:  Kod CPV 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 

TEMAT: 

 

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W RAMACH ZADANIA PN.:  

„REMONT I MODERNIZACJA SZTUCZNEGO LODOWISKA TOROPOL  

W OPOLU UL. BARLICKIEGO 13”. 

 

OBIEKT: 
 

HALA LODOWISKA TOROPOL 

 

LOKALIZACJA : 

 

 

Opole, ul. Barlickiego 13, Dz. Nr 20/4, Obręb Opole 

 

INWESTOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

w Opolu ul. Barlickiego 13 

 

 

 

 

 

 

 

 oData opracowania: 09. 2015 r.                                               
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„REMONT I MODERNIZACJA SZTUCZNEGO LODOWISKA TOROPOL W OPOLU  

UL. BARLICKIEGO 13”. 

 

b) Przedmiot i zakres robót: 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robot wykończeniowych związanych z wykonaniem sufitów 

podwieszanych w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania pn.:  
 

„REMONT I MODERNIZACJA SZTUCZNEGO LODOWISKA TOROPOL W OPOLU UL. 

BARLICKIEGO 13”. 

 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót zgodnie 

z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach                     

i rozliczaniu robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych 

 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko                         

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

ze ST i poleceniami Zamawiającego/Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano  

w SST – B "Wymagania ogólne". Prace powinny być wykonane zgodnie z zachowaniem 

wymagań niniejszej ST. Niezbędne odstępstwa powinny być uzasadnione pisemnym zgłoszeniem 

Zamawiającemu. 

 

Zakres robót: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające                    

i mające na celu: 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot w zakresie montażu 

sufitów: 

 sufity podwieszone w systemie sufitów podwieszanych kasetonowych na stelażu stalowym. 

 

oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty przy zabudowach lekkich  jakie występują 

przy realizacji umowy. 

 

c)  Informacje o terenie prowadzonych prac zawierające wszystkie niezbędne dane istotne 

z punktu widzenia: 

 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST – O) 
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d) Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych: 

 grup robót - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 kategorii robót – KOD CPV: 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

e) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,                      

a mianowicie: 

 Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 

przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.  

 Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych 

(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą 

profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy 

boczne, klipsy, łączniki) 

 Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego 

do elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający 

stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na 

elementy konstrukcyjne budynku/budowli. 

 Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w 

zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i 

akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 

NORM 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B –

„Wymagania ogólne”.  

Uwaga: 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych 

w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 

warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 

 uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

 



4 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów 
 

Rozpakowanie 

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. 

Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek 

podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed 

zabrudzeniem. 

 

Podstawowe materiały 
 

 Płyta sufitowa Armstrong mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do 

wykonywania sufitów podwieszanych, jako element wypełniający konstrukcję nośną  

i pośrednią stelaży stalowych. Posiada wzmocnione krawędzie frezowane, w celu 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem płyty. Odporność na wilgotność względną powietrza 

wynosi do 95 %. Odbicie światła ok. 88%. Reakcja na ogień EU - Euroklasa A2-s1,d0. 

Izolacyjność akustyczna wzdłużna 35 dB. 

 

Pozostałe materiały: 

 profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz 

okładzin ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji 

systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją +- 0,07 mm lub 

0,55 mm z tolerancją +- 0,03 mm. 

Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż 

zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę 

gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność 

ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE                     

Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B Wymagania ogólne w punkcie 3. 

 

Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych. 

W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie 

specjalistycznego sprzętu jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami 

narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia 

bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. 

 

Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi 

płyty 

Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

 

Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
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Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do 

elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 

 Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów. Narzędzia do instalacji profili nośnych                

i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 

 Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne), 

 Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 

 Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości                  

i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), 

 linki murarskie. 

 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B  Wymagania ogólne 

w punkcie 4. 

 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 

uderzane przez inny ładunek. 

 

Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich 

wysokości. 

 

Składowanie 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. 

Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, 

zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być 

umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH                       

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. 

 

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą 

ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania 

brzegów. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów używać farby do malowania 

brzegów firmy zalecanej przez producenta systemu. 

 

 

WSKAZOWKI MONTAŻOWE 

 

Wykończenia przyścienne 
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Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 

Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 

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 300 mm. 

 

Narożniki 

Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45o) oraz ściśle dopasowane na 

wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu 

metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 

 

Montaż płyt 

Zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

 

 

POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 

 

Podstawowe zasady eksploatacji: 

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś 

płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. 

Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji 

nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszonego. 

 

Usuwanie usterek: 

Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum sufit 

podwieszony został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu 

środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej 

uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie konstrukcja 

nośna zapienia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszony. 

 

IV. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – Wymagania ogólne w punkcie 6. 

 

 

Kontrola jakości wykonanych robot sprowadza się do: 

 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztuką budowlaną oraz 

wytycznymi wynikającymi z dokumentów producenta systemu, 

 Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją jakościową 

(certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, itp.)., 

 Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu, 

 Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1 mm na długości 5m, 
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 Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt, 

 Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, 

 Kontroli instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji i innych 

materiałów wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego. 

 

Zakres ewentualnych badań prowadzonych w czasie realizacji prac 

W czasie prowadzonych prac należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich 

elementów sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów). Wszystkie elementy  

o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 

 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST – B – Wymagania ogólne w punkcie 7. 

 

Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 

 m2 wykonania sufitów podwieszanych. 

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – Wymagania ogólne  

w punkcie 8. 

 

Ogólne zasady obmiaru Odbioru podano w SST – B – Wymagania ogólne.  

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – Wymagania ogólne  

pkt 9. 

 

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi 

elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. 

Cena wykonania robot obejmuje: 

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 

 wykonania tymczasowych rusztowań wykonanie badań i pomiarów, 

 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie montażu, 

 uporządkowanie stanowiska robot, 

 niezbędne pomiary i badania. 

 

 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła 

spalania 
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 PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. 

Wskaźnik pochłaniania dźwięku 

 PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 

 PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości 

pozornej 

 PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

stabilności wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych 

 PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i 

szerokości 

 PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 

 PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 

 PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 

 PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych Instrukcje i wskazówki producenta wybranego systemu wykonania 

sufitu podwieszanego. 

 


