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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych jest dokumentem 
zawierajacym w szczególności zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji inwestycji określonej w pkt. 1.1 
powyżej. 
Niniejsza Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 

• Ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacj projektową a także specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera – 
inspektora nadzoru. 
 
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego; 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego; 
• ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla 

osób postronnych; 
• przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy;  
• zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi 

nadzoru; 
• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną 

wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego 
niezbędnych do wykonania robót; 

• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów; 
• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót; 
• zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie 

obiektu; 
• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu; 
• wywóz na składowisko oraz zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na 

skutek prowadzonych robót. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy i dokumentów  
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. Wszystkie te dokumenty stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
postawione choćby w jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, pominięć 
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien powiadomić Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przepisami, normami i 
wytycznymi oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu i jego 
elementów składowych, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione w 
ramach nadzoru autorskiego. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, Polskimi Normami oraz innymi 
przepisami dotyczącymi danego elementu robót. 
 
1.4.2 Zabezpieczenie placu budowy, ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na 

placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 
zadania aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  
Do zadań Wykonawcy w szczególności należy zastosowanie odpowiednich urządzeń 
zabezpieczających (ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozór i inne niezbędne) dla zapewnienia ochrony robót i mienia.  
Pracownicy muszą mieć zapewniony dobry dostęp do ciągów komunikacyjnych i 
dróg ewakuacyjnych. Stanowiska pracy, wyposażenie i sprzęt muszą być 
utrzymywane w dobrym stanie technicznym.  
Miejsca pracy muszą być odpowiednio zabezpieczone  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną. 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

• Ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg 
podstawowych na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). 
Szerokość ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu 
jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, 

• Przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających 
bezpieczeństwo pieszych, 
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• W razie konieczności wyznaczania przejścia w miejscu niebezpiecznym, 
szerokość jego nie powinna być mniejsza ni_ 0,75 m przy ruchu 
jednokierunkowym i 1,20 przy ruchu dwukierunkowym, 

• Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone, 

• Przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być 
zabezpieczone barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 
0,15m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1m, z tym że 
wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna być 
wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników 
przed upadkiem z wysokości, 

• Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno 
być większe niż 10% 

• Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej 
niż: 4% dla wózków szynowych , 5% dla wózków bezszynowych , 10% dla 
taczek 

• Drogi dla taczek, umieszczone powyżej 1m nad terenem, należy 
zabezpieczyć w sposób podany wyżej. 

 
1.4.3 Ochrona przejść w miejscach niebezpiecznych 
 

• Strefą niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia (np. możliwość 
spadania z góry materiałów lub przedmiotów, otwory w stropach lub 
ścianach), należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć 
daszkami ochronnymi na odległość co najmniej 1/10 wysokości, której mogą 
spadać przedmioty lub materiały – jednak nie mniej lub 6,0 m. 

• Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m 
od terenu, a ich spadek w kierunku źródła zagrożenia powinien wynosić 45o; 
pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie spadającymi przedmiotami. 

• Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsca składowania 
materiałów, narzędzi itp. jest zabronione. 

• W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna 
wynosić co najmniej o 1,0m więcej niż szerokość przejścia albo przejazdu. 

 
1.4.4 Oznakowanie obiektów na placu budowy 
 
Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym stopniu bezpieczeństwa, powinien 
być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach 
ustawionych na drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby 
informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektów odpowiednio 
wcześniej. Zakazy dotyczące takich obiektów powinny być umieszczone zarówno na 
tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. Tablice 
informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych elementach 
i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O 
zmroku i porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 
 
1.4.5 Ochrona środowiska.  
  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy przedmiotowej inwestycji Wykonawca będzie:  
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• utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
• podejmować  kroki  mające na  celu  stosowanie  się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  
oraz  będzie  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, własności 
społecznej i innych.   

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych. 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi. 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa.  
  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów ochrony 
przeciwpożarowej oraz do utrzymywania środków ochrony przeciwpożarowej 
(sprawny sprzęt p.poż.) na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych i 
biurowych. 
Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z odpowiednimi przepisami z 
zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wynikłym w trakcie realizacji robót lub przez 
zaniedbanie przez personel wykonawcy.  
 
1.4.7 Ochrona interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. W razie wystąpienia 
z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie przygotowywania i realizacji 
robót jest On zobowiązany do naprawienia szkód. 
O fakcie ewentualnego przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia instalacji i urządeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8 Ograniczenie obciążenia osi pojazdu 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia, na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Do obowiązków należy dbałość, by personel wykonywał prace w bezpiecznych 
warunkach, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania 
sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt 
i odzież dla ochrony życia i zdrowia.  
Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP oraz powinni być poddani 
instruktażowi stanowiskowemu. Jednocześnie powinni posiadać orzeczenia lekarskie 
o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Kierownik budowy 
powinien posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w 
budownictwie. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz środki 
ochrony indywidualnej.  
Koszt związane z realizacją powyższych obowiązków ujęte są w cenie umownej.  
 
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót 
  
Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
używane, montowane i eksploatowane od czasu rozpoczęcia aż do końcowego 
odbioru robót. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane jako rezultat 
prac, lub przez personel wykonawczy.  
 
1.4.11 Stosowanie prawa i innych przepisów 
  
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszelkimi przepisami wydanymi przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, które w jakiś sposób związane są 
z realizowanym zadaniem oraz stosować je i przestrzegać w całym procesie 
realizacyjnym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
1.4.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użytku.  
Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 
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• Roboty budowlane - CPV 45000000-7 
 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Ilekroć w Specyfikacji technicznej jest mowa o: 
Specyfikacji technicznej – należy przez to rozumieć dokument zawierający 
zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w 
zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów 
oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
c. obiekt małej architektury; 

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem. Wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany górnicze, przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 
od jego trwałości, technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki.  
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego.  
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne  
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe  
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są  
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć 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 i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości. 
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć 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 wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. 
zm.). 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających  
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie  
przygotowaną przeznaczą do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane.  na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy  
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.  
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców itp. 
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych  
Poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji  
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Inspektorze Nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego, reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrole jakości i ilości wykonywanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
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Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENE- LEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub Dokumenty harmonizacyjne 
(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 
Przedmiar; przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności  technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót.  
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
UWAGA: 
Wszelkie nazwy producentów materiałów budowlanych oraz systemów użyte w 
Specyfikacjach technicznych podano przykładowo w celu zobrazowania zamysłu 
projektowego. Należy przyjąć rozwiązania równoważne, o parametrach nie niższych 
niż podane w dokumentacji projektowej. 
Wszelkie zmiany oraz dobór materiałów konsultować z projektantem. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent 
lub jego upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
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bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 
2.1.1 Żródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów konstrukcyjnych i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w Specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznej w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których  mowa w Szczegółowych 
specyfikacjach technicznych . 
 
2.1.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.1.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.1.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.2 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 Specyfikacji technicznej, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące 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 akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
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2.3 Transport 
 
2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
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, 
Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 
2.3.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwaćł na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
3.1 Wymagania ogólne 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych 

lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji techncznej, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
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wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
4.1 Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne  gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

 
4.2 Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Specyfikacji technicznej. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
robót ponosi Wykonawca. 
 
4.3 Pobiernie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 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 tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  
 
4.4 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.5 Raport z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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4.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
4.7 Certyfikacy i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru 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. 

• 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 określoną w pkt. powyżej i 
które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
Specyfikację techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy, jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
4.8 Dokumenty budowy 
 
4.8.1 Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim,  bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

• 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 nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 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 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. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się.  
 
4.8.2 Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w Specyfikacji technicznej. 
 
4.8.3 Dokument laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
4.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń. 
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• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
4.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

5 Obmiar robót 
 
5.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
5.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach 
technicznych lub w KNR-ach, KNNR-ach (itp.). 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
 
5.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
5.4 Wagi i zasady wdrażania 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie  dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
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6 Odbiór robót 
 
6.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
• odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

 
6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru, jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
6.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy) robót 
 
6.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
wymaganych 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, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacji technicznej. 
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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 przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach robót, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
6.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem 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; 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;  
• protokoły odbiorów częściowych; 
• recepty i ustalenia technologiczne; 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty  na znak bezpieczeństwa; 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
6.4.3 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót". 
 
 

 21 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

7 Rozliczenie robót 
 
7.1 Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 
  

8 Dokumenty odniesienia 
 
8.1 Ustawy 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 1202) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016r poz. 1570). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r poz. 620). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity z 
2018r poz. 1351).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018r poz. 799 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2017r poz. 2222 z późniejszymi zmianami). 

 
8.2 Rozporządzenia 
 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003r poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003r. poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 poz. 1126). 
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• 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 1129). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 
2015r poz. 1775). 

• Rozporządzenie Misnistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 1422 z późniejszymi 
zmianami). 
 

8.3 Inne dokumenty i instrukcje 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wydawnictwo 
ITB; 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
budzeniem i rozbiórką obiektów przewidzianych w projekcie zmiany sposobu 
użytkowania budynku. Obejmuje prace związane z wykonaniem robót rozbiórkowych 
i demontażowych, burzenia i wywiezienia gruzu. 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonywaniem: 

• Demontaż drzwi wewnetrznych 
• Odbicie tynków wewnetrznych 
• Demontaż boazerii drewnianej 
• Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej 
• Wykucie otworów w ścianach z cegły dla drzwi 
• Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł – bruzdy wykonane w celu 

osadzenia drzwi wejściowych 
• Wykucie wnęk w ścianach z cegieł 
• Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych 
• Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 
• Demontaż drabiny i wyłazu 
• Rozebranie podsufitki z płytek styropianowych 
• Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
• Utylizacja materiałów z rozbiórki. 

 
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych CPV 
45110000-1 

• Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV 45111000-8 
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1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
Lekka ścianka działowa – ściana o ciężarze jednostkowym na ogół nie 
przekraczającym 1000 N/m2, której udział w stateczności budynku jest pomijany 
Słupek – element nośny rusztu ściany działowej, wykonany z pojedynczego lub 
podwójnego cienkościennego profilu stalowego typu CW 
Profil obwodowy – nienośny element rusztu wykonany z cienkościennych profili 
stalowych typu UW, przymocowany za pośrednictwem kotew do stropów, służący do 
stabilizacji słupków 
Okładziny – płyty gipsowo układane jedno- lub wielowarstwowo, przymocowane 
do rusztu za pośrednictwem wkrętów 
Izolacja – warstwa wełny mineralnej układana wewnątrz ściany 
Dziennik rozbiórki – dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało 
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby 
te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.  
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Teren budowy (rozbiórki) – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 
prowadzone sąroboty budowlane (rozbiórkowe) wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 

 
Nie precyzuje się wymagań odnośnie wyrobów budowlanych, ponieważ mamy do 
czynienia wyłącznie z robotami rozbiórkowymi i demontażowymi. 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.2.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania prac 
 
Roboty rozbiórkowe wykonywane będą ręcznie, w końcowej fazie mechanicznie – 
przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparek, ładowarek). Przewiduje się użycie 
wciągarek, rusztowań, rynien zsypowych oraz w końcowej fazie rozbiórki koparko - 
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ładowarki do załadowania gruzu na samochody. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ofercie Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 
2.3 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.3.1 Transport 
 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót rozbiórkowych w 
terminie przewidzianym umową. Przewożony ładunek winien być zabezpieczony 
przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Ogóle wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego i zgodnie 
z Ustawą Prawo Budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z warunkami umowy oraz za stosowane metody wykonywania robót. Przed 
przystąpieniem do rozbiórki teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi a jeśli okaże się to konieczne 
również odłączyć obiekt od sieci uzbrojenia, w tym elektroenergetycznej, 
teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.  
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z projektem rozbiórki, sztuką budowlaną 
oraz przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
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3.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  
 

Demontaże elemnetów stolarki, boazerii drewnianej, posadzek, burzenie murów, 
wykuwanie otworów i bruzd w ścianach wykonywać ręcznie.  
 
Materiały posegregować na poszczególne grupy materiałów do odwiezienia oraz do 
utylizacji. Powstałe zagłębienia i wykopy należy zasypać. Teren splantować, oczyścić 
z resztek materiałów. 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Kontrola jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założony w umowie efekt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontrolowania robót. 
 
4.2 Dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  

a. umowy cywilno-prawne,  
b. protokoły odbioru robót,  
c. protokoły z narad i ustaleń,  
d. korespondencję na budowie.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
5.1 Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostkami obmiarowymi dla robót 
rozbiórkowych będą 1mb, 1 m2, 1 m3. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
 
5.2 Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione na piśmie a ich rozliczenie nastąpi zgodnie z umową.  
 

 6 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

5.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
odcinków robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Obliczenia nieodzowne do obmiaru będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 

6 Odbiór robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
6.1 Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od charakteru i rodzaju prac, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, 
lub w przypadku rozbiórek – zanikaniu. Wszystkie roboty objęte niniejszą 
specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
6.3 Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 
rozbiórkowych. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
 
6.4 Odbiór końcowy robót  
 
Zasady odbioru końcowego robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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6.5 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w terminie wyznaczonym 
umową. 
 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i 
odebrana ilość robót rozbiórkowych i demontażowych. 
 
 

8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( j. t. Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 
2016, z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47, poz. 401). 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych 
przewidzianych w projekcie zmiany sposobu użytkowania budynku. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem rusztowań, 
• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
• ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19, 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach – wypełnienie 

szczelin nad nadprożami, 
• pielęgnacją betonu. 

 
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Betonowanie - CPV 45262300-4 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
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Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
Ponadto wprowadza się następujące pojęcia: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem 
betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, 
do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący 
beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F 
oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza 
wytrzymałość gwarantowaną Rb G (np. Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa). 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb G – wytrzymałość 
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na 
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i 
badanych zgodnie z normą PN-EN 12300-3:2001. 
Nadproże - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie 
murowanej. 
Nadproże pojedyncze - nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami.   
 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych należy stosować materiały i 
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania, o ustalonej przydatności i przyjęte w 
projekcie. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć deklarację zgodności 
wystawioną przez producenta, potwierdzającą zgodność właściwości z 
wymaganiami. Poszczególne elementy należy wykonać z betonów w klasie zgodnej z 
dokumentacją projektową.  
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2.1.2 Szalowanie 
 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
Płyty deskowania: 
Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 
zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni 
betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
 
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. 
 
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 
temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych 
pojemnikach. 
 
2.1.3 Zbrojenie 
 
Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN. 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku AIIIN o następujących parametrach: 

• średnica pręta w mm     6÷20 
• granica plastyczności Re (min) w MPa  500 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
• wytrzymałość charakterystyczna w MPa  490 
• wytrzymałość obliczeniowa w MPa  375 
• wydłużenie (min) w %    10 
• zginanie do kąta 60°    brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 
Zbrojenie rozsiane  
Do zbrojenia posadzki przemysłowej stosuje się zbrojenie rozsiane w ilości 25kg/m3. 
Są to włókna stalowe  typu STEELBET 50/1,0 dodawane do betonu w węźle 
betoniarskim. 
Można stosować dwa sposoby dozowania włókien stalowych 

• w węźle betoniarskim na sucho, bezpośrednio na kruszywo 
• na budowie do betoniarki samochodowej (do gotowej mieszanki betonowej) 

Przy wsypywaniu włókien należy przeciwdziałać zbijaniu się włókien w kłębki przez 
zastosowanie podajnika taśmowego lub wsypywanie ręczne. Ilość dozowanych 
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włókien 25–40kg na minutę przy szybkich obrotach bębna betoniarki 
samochodowej. 
 
Siatki zgrzewane 
Siatki zbrojeniowe zgrzewane zastosowane są do jako zbrojenie dodatkowe: 

• na brzegu płyty na szerokości bram wjazdowych – 1 x siatka górą o oczkach 
100 x 100mm z prętów Φ 6 (stal AIIIN) rozmieszczona w pasie brzegowym o 
szerokości 150cm 

• w rejonie doków – 1 x siatka o oczkach 150 x 150mm z prętów Φ 6 (stal A 
IIIN). 

• we wszelkich narożach wklęsłych (przy narożach doków, ewentualnie 
kanałów, studzienek) dozbroić prętami  
3 Φ 16 ze stali A IIIN. Pręty należy umieścić prostopadle do siecznej kąta 
naroża i równolegle do powierzchni płyty – na głębokości 30mm, w 
rozstawie co 50mm 

• zbrojenie na szwie roboczym 
 
Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w 
atest, w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg odpowiedniej normy, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 

analizy wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej. 

 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264  

 
2.1.4 Charakterystyka mieszanki betonowej 
 

• stosunek w/c < 0,50 
• kruszywo odpowiednio dobrane (ciągła krzywa przesiewu) 
• zawartość cementu nie powinna przekraczać 350 kg/m3 
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• konsystencja K-4 / K-5 po dodaniu włókien 
• superplastyfikator 
• uziarnienie kruszywa do 16mm 

Dobór uziarnienia kruszywa jak i składników mieszanki betonowej musi 
gwarantować nie występowanie zjawiska wydzielania wody czy mleka cementowego 
w procesie układania betonu (rozkładanie i zagęszczanie). Tu szczególnie ważna jest 
dostateczna zawartość kruszywa do 0,25mm, która wiąże wodę a która nie powinna 
być mniejsza niż 4%. 
Kruszywo musi być odporne na reakcję alkaliczną. Nie może posiadać żadnych 
zanieczyszczeń organicznych, a także ziaren cegły, zaprawy oraz ziaren skał 
węglanowych. 

 
Kruszywo  
Kruszywo stosowane do wykonywania wyrobów betonowych winno spełniać 
wymagania normy PN-B-06712.  
Marki - jakość użytych kruszyw winny gwarantować otrzymanie betonu o klasie co 
najmniej równej projektowanej, przy zapewnieniu normowych warunków wykonania 
betonu.  
Właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla użytych kruszyw winny spełniać 
wymagania określone w PN-B-06712 (tablica 2, tablica 3).  
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać:  

• 1/4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego  
• odległości między prętami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm  
• 1/3 grubości wymaganego otulenia zbrojenia. 

Użyte do mieszanki betonowej kruszywo powinno charakteryzować się stałością 
cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia oraz nie powinno zawierać składników 
szkodliwych w ilości lub postaci mogącej wywierać ujemny wpływ na cechy 
techniczne betonu.  
Skład ziarnowy poszczególnych asortymentów powinien odpowiadać wymaganiom 
wg tablicy 1 zawartej w PN-B-06712.  
Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować piaski o uziarnieniu do 2 mm 
pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego 
płukanego.  
Stosowane piaski winny spełniać następujące wymagania: 

• zawartość pyłów mineralnych co najwyżej 1,5 %  
• zawartość siarki co najwyżej 0,2 % 
• zawartość zanieczyszczeń obcych 0,25 % 
• zawartość zanieczyszczeń organinych - nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej 
• reaktywność alkaliczna - nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych 

ponad 0,1 %.  
Nie dopuszcza się grudek gliny.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

• do 0,25 mm  14-19 % 
• do 0,5 mm  33-48 % 
• do 1 mm   57-76 % 

Jednocześnie winny być spełnione wymagania dotyczące uziarnienia kruszywa.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości kruszywa dostarczanego przez 
producenta i jego zgodności z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz 
obowiązującymi normami.  
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Woda do celów budowlanych 
Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, 
jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym wymaganiom 
podanym poniżej (zgodnie z PN-B-32250): 

• barwa wody winna odpowiadać barwie wody wodociągowej  
• woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego  
• woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków  
• pH nie mniej niż 4  
• zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l) (wg PN-C-04566/02)  
• zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02)  
• zawartość chlorków, nie więcej niż 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00) 
• twardość ogólna nie więcej niż 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02)  
• sucha pozostałość, nie więcej niż 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541). 

Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10 % (wg 
PN-B-32250). 
Woda spełniająca ww warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego zwilżania 
elementów betonowych oraz do pielęgnacji twardniejącego betonu.  
Nie należy stosować do betonów:  

• wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych 
• wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i 

tłuszczami roślinnymi)  
• wód morskich oraz innych zawierających glony i muł  
• wód wydzielających zapachy. 

 
Domieszki do betonów 
Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych oraz domieszek 
chemicznych, modyfikujących/ polepszających właściwości mieszanek betonowych i 
betonu winny być konsultowane i akceptowane przez projektanta.  
Wszystkie stosowane domieszki winny posiadać atesty producenta i świadectwa 
dopuszczenie do stosowania wydane przez upoważnioną placówkę oraz spełniać 
wymagania PN-EN-934/2; PN-EN-934/6.  
Zaleca się stosowanie domieszek chemicznych do betonu zgodnych z PN-B-23010. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 
działaniu: 

• napowietrzającym, 
• uplastyczniającym, 
• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
• napowietrzająco - uplastyczniających, 
• przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 
2.1.5 Beton 

 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości 

na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 
(F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

• wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

 8 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-
1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki 
w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej 
konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość 
piasku, 

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka 
betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą 
objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

• 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 
• 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10 st. C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 
1,3 Rb G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 
PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

• wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
• wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, 

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
• wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 

• metodą Ve-Be, 
• metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba 
dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie 
pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
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2.1.6 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót 
betonowych 

 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.1.7 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.2.1 Sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich 
 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych 
i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

 10 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
2.2.2 Sprzęt do wykonywania robót betonowych 
 
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. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Do wykonywania posadzek przemysłowych stosuje się: 

• Listwy wibracyjne 
• Kombajn do układania i wyrównywania betonu 
• Zacieraczki mechaniczne ze śmigłem 
• Zacieraczki ręczne 
• Siewnik do nakładania preparatu do utwardzenia posadzki 
• Piły do nacinania betonu 

 
Dozowanie składników 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być 
dozowane wagowo. 
Dozowanie składników dla betonów na posadzki wykonuje się ściśle wg receptury 
opracowanej przez technologa zgodnie z projektem budowlanym i odbywa się 
wyłącznie w wytwórni betonu 
 
Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 
 
Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
 
Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania 
mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne 
do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 
 
Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości 
min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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2.3 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.3.1 Transport cementu i przechowywanie cementu 
 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków 
oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien 
mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 
 
2.3.2 Magazynowanie kruszywa 
 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w 
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 
gatunków. 
 
2.3.3 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. 
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi 
(„gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca, układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony 
dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 
2.3.4 Transport zbrojenia 
 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. 
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3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Warunki przystąpienia do robót 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
• sposób transportu mieszanki betonowej, 
• kolejność i sposób betonowania, 
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
• sposób pielęgnacji betonu, 
• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a 
w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
• zgodność rzędnych z projektem, 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi 

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 

wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, 
rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 
206-1:2003 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
3.2 Przygotowanie zbrojenia 
 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
3.2.1 Czyszczenie prętów 
 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą 
olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
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Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
3.2.2 Prostowanie prętów 
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
3.2.3 Cięcie prętów zbrojeniowych 
 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
3.2.4 Odgięcia prętów, haki 
 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d 
dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 
< 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
 
3.3 Montaż zbrojenia 
 
3.3.1 Wymagania ogólne 
 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

• 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
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• 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
• 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
3.3.2 Montowanie zbrojenia 
 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się 
do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować 
drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć 
wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - 
na przemian. 
 
3.3.3 Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 

• ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
• ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej 
raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy 
niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów  

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem 
rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, 

• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy 
dylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
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• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta 
zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 
betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na 
całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną 
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; 
rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. 
C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
 
 
3.3.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

betonu 
 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. 
C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury 
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mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
3.3.5 Pielęgnacja betonu 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa.  
 
3.3.6 Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad 
powierzchnię, 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
• wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
3.3.7 Rusztowania 
 
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego 
opracowanego przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z 
Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą być wykonane z elementów drewnianych 
lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane 
za strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru 
układanego betonu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe 
rysunki robocze rusztowań. 
Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać 
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stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby 
podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251. 
 
 
3.3.8 Deskowania 
 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z 
Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: 

• szybkość betonowania, 
• sposób zagęszczania, 
• obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
• zapewniać odpowiednią szczelność, 
• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków 

atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na 
część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna 
grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i 
pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek i poprzecznic. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy 
wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Szalunków 
• Zbrojenia 
• Cementu i kruszyw do betonu 
• Receptury betonu 
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
• Dokładności prac wykończeniowych 
• Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
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4.1 Kontrola zbrojenia 
 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 
badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
• próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki 
należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 

• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie 
przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
• długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia 
głównego nie powinno przekraczać 3%, 

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 
25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 
cm, 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
4.2 Badania kontrolne betonu 
 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm 
w liczbie nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 
• 3 próbki na dobę, 
• próbek na partię betonu 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. 
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Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-
1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z 
normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
wg normy PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, 
a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 
niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie betonu 
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Zestawianie wymaganych badań wg  PN-EN 206-1:2003 
 Rodzaj  badania Metoda badania  Termin lub częstość 

badania 
SKŁADNIKI 
BETONU 

 
 
 
 

1) Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- stałość objętości  
- obecności grudek 
- wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3:2006 
j.w.  
PN-EN 196-6:1997  
PN-EN 196-1:2006 

 
Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 

2) Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
- zawartości  
  zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1:2000  
PN-EN 933-3:1999  
PN-EN 933-9:2001  
PN-EN 933-7:2000  
 
PN-EN 1097-6:2002 

 
j.w. 

3) Badanie wody PN-EN  
1008 - 1:2004 

Przy rozpoczęciu robót i 
w przypadku 
stwierdzenia 

 4) Badanie dodatków i 
    domieszek 

PN-EN 480 
i Aprobata 
Techniczna 

 

MIESZANKA 
BETONOWA 

 
 
 

1) Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

2) Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

3) Zawartość powietrza j.w. j.w. 

BETON 
 
 
 
 
 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie       
    na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i 
po wykonaniu każdej 
partii betonu 

2) Wytrzymałość na 
    ściskanie  
    – badania nieniszczące 

PN-B-06261 W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 
3 razy w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 
5000 m 3 betonu 

4) Mrozoodporność j.w. j.w. 
5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 
4.3 Kontrola deskowań i rusztowań 
 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego 
materiału zgodnie z: 

• PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
• PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie 
odbioru powinny być: 

• klasy drewna i jego wady (sęki) 
• szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 
• poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych 
w projekcie technologicznym deskowań: 

a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
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c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
• 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm, 
• + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 
• –  0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
• rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy 

niższej niż K27), 
• łączniki i złącza, 
• poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie 

dolne, 
• efektywność stężeń, 
• przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej 
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu 
zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
5.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót 
 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sieć w m3 (metr sześcienny). 
Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według 
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 

• 1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
• 1 m3 płaskich płyt żelbetowych  
• 1 m2 płyty posadzki  
• 1 t zbrojenie 

 
 

6 Odbiór robót 
 
6.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Robty w zakresie wykonania instalacji elektrycznych podlegają następującym 
odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
• odbiorowi częściowemu; 
• odbiorowi ostatecznemu; 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
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6.1.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 4 niniejszej 
specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, 
że roboty betoniarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy przedstawić je do ponownego odbioru. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
6.1.2 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli taką formę przewiduje. 
 
6.1.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Przy odbiorze końcowym konstrukcji monolitycznych powinny być przedstawione 
następujące dokumenty: 

• rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi 
zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy  

• dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian  
• dziennik robót / dziennik budowy  
• wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5.  
• protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, 

robót i elementów zanikających  
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania 
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej 

elementów tj. dylatacje, szczeliny  
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, 

widocznych wad i uszkodzeń (raki, rysy, odpryski). Łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5 % całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie 
większa niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % 
przekroju danego elementu.  

• zbrojenie główne nie może być odsłonięte  
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W poniższej tabeli podano dopuszczalne ewentualne odchyłki od wymiarów i 
położenia konstrukcji.  
 

Odchylenie Dopuszczalna 
odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia na 1 m wysokości  5 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia na całą wysokość konstrukcji w fundamentach  20 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

15 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m płaszczyzny w 
dowolnym kierunku  5 

Odchylenie płaszczyzn powierzchni poziomych od poziomu na całą 
płaszczyznę 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą długości 2 
m powierzchni bocznych i spodnich (z wyjątkiem powierzchni 
podporowych)  

+ 4 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą długości 2 
m, powierzchni górnych (z wyjątkiem powierzchni podporowych) + 8 

Odchylenia w długości i rozpiętości elementów  + 20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  + 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów + 5 
Odchylenia ścian szybu dźwigu  Uzgodnić z 

dostawcą 
dźwigu 

 
W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję 
lub jej część należy uznać za niezgodną z wymogami niniejszych warunków.  
W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności konstrukcji z wymogami 
Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem należy ustalić, czy 
w danym przypadku odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, 
ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 
 
6.1.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji 
betonowej lub żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych 
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 

 24 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót 
betoniarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub 
kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
• przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję 

oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak 

również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
• demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
8 Dokumenty odniesienia 

 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i 
stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 
cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody 
pobierania próbek. 
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody 
pomniejszania próbek laboratoryjnych. 
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: 
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. – 
PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: 
Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie. 
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PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności. 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: 
Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. – 
PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: 
Oznaczenie składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw. – 
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczenie zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach 
grubych. 
PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 
PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza). 
PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. – 
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw. – 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw. – 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 
1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 480-1:2006(u)  – jw. – 
PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 
2: Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 
betonowej.  
PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
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PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 6: Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: 
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 
10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. – 
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. – 
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe 
– Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania 
nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia. 
PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. – 
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 
wyrywającej. 
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie 
prędkości fali ultradźwiękowej. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma 
wycofana bez zastąpienia) 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia 
podstawowa. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, 
podział i główne parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania 
stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 
PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 
deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody 
badań. 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia. 
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 
jakością i zapewnienie jakości. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty 
gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
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PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ 
/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
BI 8/92 poz. 38 
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w 
temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót montażowych 
konstrukcji stalowych przewidzianych w projekcie zmiany aranżacji budynku. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem 
robót montażowych, wykonywanych na miejscu. 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z: 

• Montaż ceowników C140 - nadproża 
 

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowych w warunkach nie narażonych 
na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 

• dostawa konstrukcji, 
• montaż konstrukcji. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do robót montażowych oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów konstrukcji stalowych. 

 
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej - CPV 45262400-5 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
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Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.1.2 Wymagania stawiane wyrobom z elementów stalowych 
 
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. 
 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeżeli: 

• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
• nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm. 0,7mm dla 

walcówki o grubości większej. 
 
Odbiór stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien 
zawierać: 

• znak wytwórcy 
• profil 
• gatunek stali 
• numer wyrobu lub partii 
• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach 
metalowych. 
 
Odbiór konstrukcji 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
 
2.1.3 Materiały potrzebne do wykonania robót 

 
Elementy stalowe: 
- ceowniki C140. 
2.1.4 Składowanie materiałów i konstrukcji 
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Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali 
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu. 
 
2.1.5 Badania na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptacje Inżyniera / Inspektora Nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

• jakości materiałów, 
• zgodności z projektem, 
• zgodności z atestem wytwórni 
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
• jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.2.1 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
2.3 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i przewożonego materiału. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport pionowy za pomocą dźwigu. 
 

 
3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Wymagania ogólne 
 
Prace wykonywać zgodnie z rysunkami wykonawczymi zamieszczonymi w projekcie. 
Wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie projekt organizacji montażu, 
uwzględniający warunki i ograniczenia wynikające z lokalizacji obiektu. 
Przed montażem jakichkolwiek elementów należy sprawdzić czy powierzchnie 
styków są oczyszczone, miejsca montażu wykonne wg dokumentacji, poziomy 
mocowania są prawidłowe. 
Montaż wszystkich elementów należy wykonać w należytej kolejności rozpoczynając 
od montażu elementów wykonanych na warsztacie.  Miejsca połączeń powinny być 
ostatecznie oczyszczone z pozostałości po prefabrykacji. 
Wymiary konstrukcji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
3.2 Montaż konstrukcji 

 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym 
stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została 
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane 
po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

− strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm  
− wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm  
− odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej. 

 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych 
warunkach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno 
być podane: 
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• w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach 
zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem 
budowlanym), 

• w zapisach w dzienniku budowy, 
• w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem 
budowlanym B lub CE. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi 
w projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobów budowlanych 
stosowanych w budownictwie powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009, nr 144, poz. 1182). 
 
4.2 Kontrola i badania konstrukcji 
 
Oceną prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i 
częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 

• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
• sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• prawidłowość wykonania połączeń 
• wymiary elementów 
• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
• prawidłowość wykonania połączeń w elementach wykonanych w warunkach 

budowy na podstawie: 
 oceny jakości stosowanych materiałów,  

Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być 
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i 
pomiarów taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką – na losowo 
wybranych elementach np.  belce, dźwigarze. 
 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest ilość gotowych 
elementów stalowych w sztukach [szt] oraz ciężar gotowej konstrukcji lub 
zabudowanych elementów – [kg] lub [t]. 
 
 

6 Odbiór robót 
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6.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Odbiór robót obejmuje: 

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
• odbiór ostateczny (całego zakresu prac)  
• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego).  

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych.  
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu 
dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.  
Podstawę odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna  
• dziennik budowy  
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w 

postaci atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności  
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót  

 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− montaż całej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,  
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− montaż poszczególnych elementów stalowych z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym,  
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
 

8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10021:2007 (U) Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych 
PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 
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PN-EN 10025-2:2007 Wyroby wakowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
niestopowych 
PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych - Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu nor-
malizującym 
PN-EN 10025-4: 2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych - Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali 
konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym 
PN-EN 10025-5: 2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych - Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych 
trudnordzewiejących 
PN-EN 10025-6: 2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych - Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o 
podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie 
PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali 
PN-EN 1002 7-2:1994 Systemy oznaczani a stal i - System cyfrowy 
PN-EN 10079:2007 (U) Terminologia wyrobów stalowych 
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych 
na korozję 
PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozję - Część 2: Warunki techniczne 
dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 10088-3:2007 Stale odporne na korozję - Część 3: Warunki techniczne 
dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o 
powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 10149-1:2000 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej 
granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - Ogólne warunki dostawy 
PN-EN 10149-2:2000 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej 
granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - Warunki dostawy wyrobów 
walcowanych termomechanicznie 
PN-EN 10149-3:2000 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej 
granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - Warunki dostawy wyrobów 
normalizowanych lub walcowanych normalizujące 
PN-EN 10164:2007 Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w 
kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu - Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10204: 2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 10210-1:2006 (U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne 
dostawy 
PN-EN 10210-2:2006 (U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze siali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne 
PN-EN 10319-1:2006 (U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze 
siali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki 
techniczne dostawy 
PN-EN 10219-2:2006 (U) Kształtowniki zamknięte ze  szwem wykonane na zimno ze 
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, 
wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN JSO/1EC I 7050-1:2005 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana 
przez dostawcę - Cześć 1: Wymagania ogólne. 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót murowych 
przewidzianych w projekcie zmiany sposobu użytkowania budynku. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych. 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonywaniem: 

• Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych, 
• Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, o grubości 1 cegły, 
• Zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej, 
• Przymurowanie ścianek z cegieł do oscieży lub powierzchni ścian, zaprawa 

cementowo-wapienna, grubości 1 cegły. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Roboty murarskie i murowe CPV 45262500-6 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku 
ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 
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Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany 
przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej 
zawartości otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały 
element murowy. 
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i 
innych dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą 
się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub 
zalewowe. 
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów 
murowych w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących 
w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji 
murowych - różnego rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw 
sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. 
kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i   materiały wykorzystywane  przy wznoszeniu  konstrukcji  
murowych  - materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz 
wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia 
arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie określonej liczby elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie –
wytrzymałość elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości 
równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno 
wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w 
którym 50% przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie 
zaprawy rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy i 
następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami 
elementów murowych 
Nadproże - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie 
murowanej. 
Nadproże pojedyncze - nadproże pracujące jako pojedyncza belka.  
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
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2.1.2 Materiały 
 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
 
Elementy murowe 

• Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
− Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  
− Masa 3,3-4,0 kg  
− Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie 

państwowej,  
− Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z 

jednym pęknięciem przechodzący przez całą grubość cegły o długości 
powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły -10% cegieł badanych,  

− Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%, 
− Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  
− Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
− Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK  
− Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i 

odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu, 
− Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z 

wysokości l,5m na inne cegły nie rozpadła się. 
 
Zaprawy murarskie cementowo-wapienne 
Zaprawa cementowo-wapienna – do murowania ścian z cegły pełnej,  marki 5 MPa, 
wykonywana na budowie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5 MPa:  
cement:  ciasto wapienne:  piasek  
1   :  0,3  :     4  
1   :  0,5   :    4,5  
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek  
1   :  0,3  :      4 
1   :  0,5  :      4,5  
 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 
845-1 powinny odpowiadać: 
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• kotwy, 
• listwy kotwiące, 
• wieszaki i wsporniki. 

 
Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 

• cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
• piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają 

wymaganiom normy PN-EN 13139, 
• kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w 

PN-EN 13055, 
• wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 
 
2.1.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest 
zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 

• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo 
zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 
(termin zakończenia robót murowych powinien się kończyć przed 
zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.1.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone 
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według 
rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, 
w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia.  
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Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub 
instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w 
specjalnie przygotowanych zasiekach). 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

• pion murarski, 
• łatę murarską, 
• łatę ważoną, 
• wąż wodny, 
• poziomnicę uniwersalną, 
• łatę kierunkową, 
• warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do 

zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, 
• sznur murarski, 
• kątownik murarski, 
• wykrój. 

 
Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 

• kastrę na zaprawę, 
• szafel do zaprawy, 
• szkopek do wody, 
• palety na elementy murowe, 
• wiadra. 

 
Do obróbki elementów murowych: 

• młotek murarski, 
• kirkę, 
• oskard murarski, 
• przecinak murarski, 
• packę murarską, 
• drąg murarski, 
• specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

 
Do murowania: 

• kielnię murarską, 
• czerpak, 
• łopatę do zaprawy, 
• rusztowania. 
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2.3 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.3.1 Transport i składownie materiałów 
 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe 
należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, 
kleszczowy, chwytakowy lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu 
niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport 
wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport 
pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, 
wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu 
pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga 
specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i 
materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót.  
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę.  
Cegły powinny być dostarczone na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem.  
Miejsce przeznaczone na przechowywanie cegły powinno być wyrównane, 
oczyszczone, wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Cegły dostarczone na 
paletach powinny być pozostawione na nich w pobliżu miejsca ich późniejszego 
zabudowania, natomiast dostarczone luźno powinny być ustawione w słupy, pryzmy 
lub pakiety, w sposób umożliwiający łatwe przeliczenie i pobranie próbek do badań.   
Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, 
należy chronić folią przed zawilgoceniem.  
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3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Warunki przystąpienia do robót murowych 
 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary 
oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 
 
3.2 Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach 
odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

• mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 
elementów murowych i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 
zgdoności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów tak, aby ściana 
stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na 
stojąco, 

• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być 
usytuowane mijankowo, 

• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości; W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią 
zazębione końcowe, 

• w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne; Ścianki działowe 
grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 
ścian głównych, 

• przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie, 

• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
• wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów, 
• mury grubości mniejszej niż 1 cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy 

temperaturze powyżej 0°C, 
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 

wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych. (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

 
Murowanie ścian rozpoczynać od wytrasowania lica ścian na ścianach bocznych, 
suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworów. Pod ścianką układa się 
pasek papy o szerokości ok. 30 cm, który wywija się na ściankę podczas wylewania 
podłoża. Ścianki grubości mniejszej niż 12 cm należy dodatkowo wzmocnić przez 
ułożenie w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub zastosować zbrojenie z 
bednarki. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla ścianek przyjmować wg tabeli 7 
pkt. 3.5.3. 
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3.3 Zasady wykonywania robót murowych – spoiny 
 

Spoiny w murach z cegły pełnej powinny mieć:  
• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10mm,  
• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 

grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
1.5% całkowitej liczby cegieł: 

• Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 
należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 
jednego wymiaru.  

• Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł 
o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią 
zazębione boczne. 

 
3.4 Organizacja robót murowych 
 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

• wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
• praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności 

dostosowanej do rodzaju budowy, 
• racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem 

materiałów budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, 
dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 

• wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
• zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i 

ekonomicznie uzasadnionych), 
• zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
• dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób 

wykluczający przestoje, 
• zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na 

działki). 
 

Ogólne zasady wykonywania nadproży 
Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża 
prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
 
3.5 Wymagania jakościowe robót murowych 
 
3.5.1 Obrys muru 

 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

• w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
• w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
• w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
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3.5.2 Grubość muru 
 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji 
projektowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

• dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o 
grubości ¼, ½ i 1 elementu murowego, 

• ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
• ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

 
3.5.3 Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą: 

• szerokość + 6 mm, - 3 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą: 

• szerokość + 10 mm, - 5 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

 
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 

 
 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i 
skrzywienia powierzchni 

nie więcej niż 3 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 10 
mm na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 20 
mm na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od 
linii prostej 

nie więcej niż 2 mm/m i nie 
więcej niż jedno na 
długości 2 m 

nie więcej niż 4 mm/m i nie 
więcej niż dwa na długości 
2 m 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi muru od 
kierunku pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i 
ogólnie nie więcej niż 6 mm 
na wysokości kondygnacji 
oraz 20 mm na całej 
wysokości budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i 
ogólnie nie więcej niż 10 
mm na wysokości 
kondygnacji oraz 30 mm na 
całej wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych 
powierzchni każdej 
warstwy cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 15 
mm na całej długości 
budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 30 
mm na całej długości 
budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej 
powierzchni ostatniej 
warstwy pod stropem 

nie więcej niż 1 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 10 
mm na całej długości 
budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i 
ogółem nie więcej niż 20 
mm na całej długości 
budynku 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
projekcie 

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 
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4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy przeprowadzić badania wyrobów i 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 
4.1.1 Badania materiałów 

 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

• deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
• zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
• deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta 
parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 
zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. 

 
4.2 Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także 
kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie.  
 
4.3 Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w 
zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
• jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-
10020: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin 
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zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji 
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i 
ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować 
średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

• sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i 
narożnikach - należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na 
zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z 
dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów 
licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie 
oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość 
spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu 
murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co 
najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej 
należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku 
rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy 
przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych 
odcinkach muru, 

• sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać 
pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie 
wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku 
budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

• sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 

• sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), 
które powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

• sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich 
otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości 
krawędzi muru - należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, 
oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez 
pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru, 

• sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy 
przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

• sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać 
przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i 
łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 
50 m niwelatorem, 

• sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch 
sąsiednich murów - należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm 
odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od 
wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości 
podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, 
gzymsów, przerw dylatacyjnych - należy przeprowadzać przez oględziny 

 13 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 

• sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w 
trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami. 

 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
5.1 Zasady obmiaru robót murowych 
 
Ściany oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu 
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a 
dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 
Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, 
attyk należy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. 
Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu 
fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego 
stropu. 
 
Od powierzchni należy odejmować: 

• powierzchnie konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z wyjątkiem 
prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż 
połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3, 

• powierzchnie kanałów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych 
murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami, 

• powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych 
większych od 0,5 m2. 

 
Z powierzchni ścian nie potrąca się: 

• wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 
• oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
• części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
• nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 
• wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 
• przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni  muru uwzględnia się wymiary: 
• dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 
• dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze 

wznoszeniem muru: w świetle ościeżnic. 
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, 
liczone według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich 
braku w świetle muru. 
Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny 
wykonania ościeży, oblicza się w sztukach. 
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6 Odbiór robót 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i 
wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w 
czasie robót murowych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy 
ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót 
murowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót 
ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 
 
6.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
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• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być 
przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
i pkt. 3 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe 
ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i 
użytkownika oraz trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, 
wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z 

zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiędzy   zamawiającym   a   wykonawcą   
następuje   po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 413-1:2005  Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności.. 
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: 
Elementy murowe silikatowe. 
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: 
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, 
listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
PN-EN 845-2:2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: 
Nadproża. 
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 
murarska. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości 
objętościowej świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)  jw. 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości 
powietrza w świeżej zaprawie. 
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu 
zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie 
gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)  jw. 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)  jw. 
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PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie 
współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 
zaprawy. 
PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej 
wytrzymałości muru na ścinanie. 
PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych 
wartości cieplnych. 
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 
1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 
1-2: Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: 
Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji 
murowych. 
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: 
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 
zaprawy i rzadkiej zaprawy. 
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów 
budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia – Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na 
miejscu budowy. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 
przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – 
Gatunki. 
PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych przewidzianych w projekcie zmiany sposobu 
użytkowania budynku. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, 
wykonaniem i wykończeniem robót montażowych. 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonywaniem lekkich ścianek działowych  
z płyt gipsowo – kartonowych: 

• Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 
obustronnie 1-warstwowo - obudowa stelaża miski ustepowej. 

• Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 
2-warstwowo. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Instalowanie ścianek działowych CPV 45421152-4 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
Lekka ścianka działowa – ściana o ciężarze jednostkowym na ogół nie 
przekraczającym 1000 N/m2, której udział w stateczności budynku jest pomijany 
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Słupek – element nośny rusztu ściany działowej, wykonany z pojedynczego lub 
podwójnego cienkościennego profilu stalowego typu CW 
Profil obwodowy – nienośny element rusztu wykonany z cienkościennych profili 
stalowych typu UW, przymocowany za pośrednictwem kotew do stropów, służący do 
stabilizacji słupków 
Okładziny – płyty gipsowo układane jedno- lub wielowarstwowo, przymocowane 
do rusztu za pośrednictwem wkrętów 
Izolacja – warstwa wełny mineralnej układana wewnątrz ściany 
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Materiały do stosowania: 

• Płyty gipsowo – kartonowe   
• Ruszt stalowy ocynkowany – szerokość profili 100mm 
• Materiały pomocnicze 

 
2.1.2 Wymagania dotyczące przyjęcia wyrobów na budowę  
 
Na budowę powinny być dostarczone wyroby do wykonania ścian działowych, 
przewidziane w opisie technicznym wykonania ścian, zawartym w projekcie 
architektoniczno – budowlanym.  
Generalny wykonawca obiektu powinien zapewnić: 

• Odpowiednio przygotowane i wyposażone pomieszczenie, w którym będą 
magazynowane wyroby do czasu ich przyjęcia na budowę; dotyczy to 
wyrobów wymagających specjalnego traktowania, np. płyty gipsowo – 
kartonowe, kleje gipsowe, gipsy tynkarskie, gładzie tynkarskie, masy 
szpachlowe. 

• Pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 
Wyroby do wykonania ścian działowych powinny być dostarczone na budowę z 
dokumentami zgodności z ustawą o wyrobach budowlanych oraz – jeśli jest to 
wymagane w projekcie – wraz z wytycznymi producenta odnośnie stosowania 
wyrobu. 
 
2.1.3 Kontrola wyrobów 
 
Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania ścian 
działowych, okładzin z płyt oraz tynków gipsowych, wykonawca powinien sprawdzić 
zgodność: 

• Materiałów i wyrobów z dokumentacją projektową, 
• Wyglądu zewnętrznego, stanu skupienia, stany zawilgocenia, wymiarów itp. 

Właściwości technicznych losowo wybranej partii dostarczonego 
materiału/wyrobu z podanymi w dokumentach wartościami tych właściwości. 
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Warunki sprawdzenia materiałów/wyrobów powinien być odnotowany w dzienniku 
robót. Materiał i wyrób, który został przyjęty na podstawie powyższego 
sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. 
Warunki przechowywania powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych 
wraz z materiałami dokumentach. 
 
2.1.4 Przygotowanie wyrobów  
 
Przygotowanie wyrobów do zastosowania powinno odbywać się zgodnie z 
instrukcjami ich stosowania dołączonymi przez producenta z partią materiału lub 
wyrobu i powołanymi w projekcie. 
 
2.1.5 Płyty gipsowo-kartonowe 
 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie 
PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. Zaprojektowane elementy 
wykonane z  płyt kartonowo-gipsowych grubości 12,5 mm, zwykłe i wodoodporne. 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 
Tabela 1 

LP Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 
wodo- i 

ognioodporna 
01 02 03 04 05 06 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do 

rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje 
[mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 
szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [2000¸3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

4. 
Masa 1m2 

płyty o 
grubości [kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 
12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11,0÷13,0 
15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 
5. Wilgotność [%] ≤10,0 

6. Trwałość struktury przy 
opalaniu [min.] - ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10,0 ≤10,0 

8. Oznakowanie 

napis na 
tylnej 
stronie 
płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN; 
data produkcji 

kolor 
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 
napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 
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Tabela 2 

Grubość 
nominalna 

płyty gipsowej 
[mm] 

Odległość 
podpór l 
[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące 

[N] 
Ugięcie 
[mm] 

Prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 

> 18,0 720 500 - - - 
 
2.1.6 Woda 
 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.2.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania prac 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania ścianek działowych oraz innych prac z tym 
związanych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
 

 
2.3 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.3.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach 
usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych 
jeden na drugi. 
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2.3.2 Transport  
 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 
płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego 
osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone 
 
3.2 Montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na profilach 

stalowym 
 

3.2.1 Okładzina 
 

Grubość i rodzaj płyt gipsowo-kartonowych zależą od przeznaczenia ściany. Płyta o 
grubości 12,5 mm może być użyta do standardowych ścian działowych o okładzinie 
pojedynczej lub podwójnej. 
 
3.2.2 Wyznaczanie położenia ściany  
 
Na podłożu należy dokładnie zaznaczyć położenie stawianej ściany działowej. Za 
pomocą poziomicy i liniału należy przenieść oznaczenie pionowo i poziomo na ściany 
i strop. Szybciej, dokładniej i prościej można wymierzyć położenie konstrukcji nośnej 
za pomocą lasera. Profile U należy okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle 
do podłogi i stropu za pomocą kołków rozporowych i wkrętów lub kołków 
rozporowych wbijanych w odstępach co 1000 mm. Na wysokości ściany należy 
przewidzieć co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczających ścian.  
Grubość i gęstość objętościowa (kg/m3) materiału izolacyjnego należy dopasować w 
zależności od wymagań dotyczących klasy odporności ogniowej zgodnie z 
Klasyfikacją Ogniową ITB NP-784.1/00/BW. 
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3.2.3 Rozmieszczenie profili pionowych 
 
Profile C wstawić w profile U otwartą stroną w kierunku montażu w rozstawach 
osiowych  600 mm  i dokładnie wypionować.  
Profile C muszą zachodzić na profile przyłączeniowe na głębokość 15 mm. 
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo odkształcenia ściany na skutek ugięć stropu, 
profil C należy skręcić przy sztywnych połączeniach ze stropem o min. 15 mm. 
Skrajne, przyłączane do ścian masywnych profile C należy okleić taśmą uszczelniając 
 
3.2.4 Mocowanie płyt 
 
Okładanie konstrukcji nośnej rozpocząć od płyty o pełnej szerokości (1200 mm). Do 
mocowania używa się wkrętarki i wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe są mocowane 
do konstrukcji nośnej w odstępach do 250 mm. Odstęp wkrętów od krawędzi płyty 
obłożonej kartonem powinien wynosić min. 10 mm, a od krawędzi ciętej min. 15 
mm. Montaż okładziny z drugiej strony ściany rozpoczyna się płytami o połowie 
szerokości (600 mm). Dzięki temu powstaje wzajemne przesunięcie styków 
pomiędzy dwoma stronami ściany. Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczać z 
wzajemnym przesunięciem styków do 400 mm. Niedopuszczalne są styki krzyżowe.  
Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne należy podłożyć profil 
metalowy lub zaszpachlować je z taśmą zbrojącą.  
 
3.2.5 Spoinowanie 
 
Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany 
długości płyt gipsowo-kartonowych powodowane zmianami ich wilgotności i 
temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być  niższa niż 10oC. W 
zależności od typu krawędzi płyty spoinować należy masą szpachlową z taśmą 
zbrojącą lub bez niej.  
 
3.2.6 Izolacja 
 
W zależności od wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub 
ochrony przeciwpożarowej do wypełniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się 
wełnę mineralną w rolkach lub w płytach. 
 
3.2.7 Szczeliny dylatacyjne 
 
Należy przejmować szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach 
ścian z płyt gipsowo-kartonowych przewidzieć szczeliny dylatacyjne w odstępach 
wynoszących maksymalnie 15 m (przy budynkach szkieletowych do 10 m). Jeżeli nie 
ma żadnych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, można zastosować 
zwykłe profile do szczelin dylatacyjnych.  
 
 
3.3 Przygotowanie robót 
 
Podstawowe czynności związane z przygotowaniem robót obejmują: 

• przygotowanie pomieszczeń – montaż ścian działowych powinien odbywać 
się w pomieszczeniach, w których warunki cieplno – wilgotnościowe zbliżone 
są do warunków użytkowania (z wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonej 
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wilgotności), przy czym temperatura w pomieszczeniach nie powinna być 
niższa niż 50C, a wilgotność względna powietrza nie przekraczać 70 %. 

• Przygotowanie wyrobów do montażu – płyty gipsowo – kartonowe przed 
montażem powinny być odpowiednio oznaczone i spięte w pakietach, kleje, 
gipsy tynkarskie, gładzie tynkarskie, masy szpachlowe, wełna mineralna orz 
akcesoria powinny być przechowywane i przygotowane zgodnie z 
zaleceniami producenta.  

 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Kontrola odbiorów prac montażowych 
 
Roboty montażowe ścian działowych – jako wieloetapowe – wymagają odbiorów 
przejściowych, podczas których powinna być skontrolowana jakość wykonania prac i 
ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego. 
Przeprowadza się następujące odbiory przejściowe: 

• Odbiór pomieszczeń przed montażem ścian działowych oraz okładzin ścian 
• Odbiór montażu konstrukcji nośnej (rozstaw i układ profili nośnych oraz 

obwodowych), 
• Odbiór montażu wypełnienia (np. wełny mineralnej) i ewentualnie instalacji 

układanych wewnątrz ścian (np. instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej), 

• Odbiór montażu okładzin z płyt gipsowo – kartonowych. 
 
4.1.1 Odbiór pomieszczeń przed montażem ścian działowych 
 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować sprawdzenie wizualne 
powierzchni posadzki pod względem wyglądu zewnętrznego, zawilgocenia, 
ewentualnych ubytków i nierówności. Powierzchnia posadzki powinna być równa i 
pozioma lub o spadkach określonych w projekcie. Pomieszczenia należy odizolować 
od zewnętrznych warunków klimatycznych, a warunki cieplno-wilgotnościowe 
wewnątrz pomieszczeń powinny być ustabilizowane i zgodnie z warunkami 
przygotowania pomieszczeń. 
 
4.1.2 Odbiór wykonania konstrukcji nośnej 
 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować sprawdzenie wizualne 
poprawności montażu: kotew, łączników i akcesoriów. Odchyłki wymiarów 
konstrukcji nośnej ściany od projektowanych osi wymiarowych, mierzone 
przyrządami optycznymi lub taśmami mierniczymi, w odniesieniu do instrukcji 
montażu nie powinny być większe od podanych w tabeli poniżej lub/i – jeśli jest to 
wyszczególnione – w przedmiotowych dokumentach odniesienia ( aprobaty 
techniczne, normy). 
 
Tablica. Dopuszczone odchyłki wykonania konstrukcji nośnej przed montażem 
okładzin i dodatkowej instalacji 
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Rodzaj posadzki Odchyłka [mm] 

Rozstaw konstrukcji nośnej (słupków) 5,0 mm 
Odchylenie profilu od pionu w płaszczyźnie 
ścian 

h/400 
h – wysokość ścian 

Odchylenie od osi 
pionowej 

Klasa 1 6,0 
Klasa 2 4,0 

Odchylenie od osi 
poziomej 1) 

Klasa 1 4,02) 6,03) 

Klasa 2 3,02) 4,03) 

1) odchyłka mierzona pomiędzy sąsiednimi przegrodami, 2) odchyłka dotyczy ścian o wysokości do 
3,5 m,  
3) odchyłka dotyczy ścian wyższych od 3,5 do 6,5 m  

 
Dopuszcza się odchyłki inne niż zastosowane w tabeli 1 pod warunkiem, że zostaną 
one przyjęte w dokumentacji technicznej. 
 
4.1.3 Odbiór wykonania izolacji i instalacji 
 
Izolacja z wełny mineralnej powinna być układana w sposób umożliwiający jej 
dokładnie przyleganie do okładzin, słupków, profili obwodowych oraz 
poszczególnych warstw izolacji. Gęstość wełny powinna być dobrana tak, aby dolne 
warstwy izolacji nie uległy osiadaniu górnych warstw.  
Instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, wentylacyjne itp. Powinny być 
montowane zgodnie z projektem technicznym robót instalacyjnych. Do 
podtrzymywania instalacji powinny być zaprojektowane podkonstrukcje przenoszące 
ciężar instalacji (np. wodno-kanalizacyjne) lub/i zabezpieczające przed 
uszkodzeniem (np. instalacje elektryczne) w trakcie montażu i użytkowania. 
Podkonstrukcje instalacji nie powinny obciążać słupków ani okładzin ściany. 
 
4.1.4 Odbiór montażu okładzin 
 
Sposób mocowania okładzin do konstrukcji nośnej  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych powinny być mocowane do konstrukcji 
nośnej za pośrednictwem blachowkrętów w rozstawach: 

• Przy jednej warstwie okładziny 250 mm 
• Przy dwóch warstwach okładziny: 500 mm pierwsza warstwa (przylegająca 

do słupków), 250 mm druga warstwa 
• Przy trzech warstwach okładziny: 750 mm pierwsza warstwa, 500 mm druga 

warstwa, 250 mm trzecia warstwa. 
Długość wkrętów powinna być dostosowana do grubości warstw okładziny, przy 
czym minimalna głębokość przenikania wkręta przez słupek (po spięciu okładzin) nie 
powinna być mniejsza niż 10 mm. 
 
Wzajemne rozmieszczenie okładzin 
Przesunięcie okładzin względem siebie powinno wykonać: 

• 400 mm w przypadku poziomych spoin, 
• Pojedynczy moduł (odległość między słupkami) w przypadku pionowych 

spoin. 
Pomiędzy krawędzią płyty, a podłożem (tj. posadzką, a ściankami) powinna być 
zachowana około 10 mm szczelina. W przypadku połączenia ściany z sufitem, 
powinno być zastosowane połączenie ślizgowe, umożliwiające kompensację 
przemieszczeń pochodzących od ugięć stropów. Szerokość połączenia ślizgowego 
powinna być ustalona w projekcie w zależności w zależności od przewidzianego 
ugięcia stropu.  
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Spoinowanie 
Spoinowanie powinno być wykonane zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami 
producenta. 
 
4.1.5 Kontrola przy odbiorze końcowym. 
 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi płaszczyzn od linii prostej 
Zakres czynności kontrolnych obejmuje: 

• Sprawdzenie przylegania łaty do powierzchni ściany, 
• Sprawdzenie przylegania łaty do krawędzi ściany 

Łatę kontrolną powinna być długości nie mniej niż 2 m.  
Sprawdzeniom podlegają wielkości i liczba prześwitów pomiędzy łatą, a 
powierzchnią ściany według klas i kryteriów zamieszczonych w tablicy poniżej.  
 
Tablica. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii 
prostej. 

 
Klasa Maksymalny prześwit [mm] Liczba prześwitów 

1 3,0 5 
2 2,0 3 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi ściany od kierunku pionowego 
Zakres czynności kontrolnych obejmują sprawdzenie: 

• Odchylenie krawędzi ścian od pionu, 
• Odchylenie płaszczyzny ściany od pionu 

Pomiary sprawdzające wykonuje się przy użyciu pionu murarskiego i taśmy 
mierniczej lub laserowych urządzeń pomiarowych. Odchyleniem od pionu w 
płaszczyźnie ściany lub krawędzi ściany jest różnica odczytu przemieszczenia dolnej i 
górnej krawędzi ściany. 
Pomierzone odchylenia krawędzi i powierzchni ściany od poziomu nie powinny być 
większe od wartości zawartych w tablicy poniżej.  
 
Tablica. Dopuszczalne odchylenie krawędzi i powierzchni ścian od pionu 

 
Klasa Maksymalne odchylenie od pionu 

dla ścian do 3,5 m 
Maksymalne odchylenie od 

pionu dla ścian od 3,5 do 6,5 m 

1 2,0 mm na 1 m 
i nie więcej niż 4,0 mm nie więcej niż 6,0 mm  

2 1,5 mm na 1 m  
i nie więcej niż 3,0 mm nie więcej niż 4,0 mm 

 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od projektowanego kąta 
 
Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie: 

• Odchylenie kąta poziomego, 
• Odchylenie kąta pionowego. 

Pomiary sprawdzające wykonane przy użyciu odpowiednich optycznych urządzeń 
pomiarowych lub przymiarem milimetrowym. Kąty mierzone są między 
płaszczyznami oraz ścianą i sufitem/podłogą w odległości 1 m od miejsca przecięcia 
płaszczyzn (o ile wymaga tego dokumentacja techniczna) 
Pomierzone odchylenia nie powinny być większe od wartości zawartych w tablicy. 
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Tablica Dopuszczalne odchylenia kątów 

Klasa Maksymalne odchylenie kątów 
1 Nie większe niż 2,0 mm na 1 m 
2 Nie większe niż 1,5 mm na 1 m 

 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Powierzchnię ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji.  
Powierzchnię stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 

6 Odbiór robót 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 4 specyfikacji dały pozytywne 
wyniki. 
 
6.2 Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122.  
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 
• wichrowatość powierzchni. powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny 
być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych 
założeń zawartych w dokumentacji. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
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prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 
odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 
Tabela 

Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 
od 

linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji pionowego poziomego 

nie większa niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o 
długości 2 mb 

nie większe niż 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niż 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 3 

mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

nie większe niż 2 
mm 

 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i 
odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
 przygotowanie podłoża, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach z 
kształtowników metalowych 
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z 

przycięciem i dopasowaniem, 
• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 

okładzin, 
 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 
 

8 Dokumenty odniesienia 
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Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 14 



 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

NR ST-B-0.6 
 

ROBOTY TYNKARSKIE 
 
 
 
 
 

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji 
mieszkań komunalnych na „Dzienny Dom Pobytu 
Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 

ADRES: Działka nr 2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec 
Miasto, obr. ewid. 0001, Ogrodzieniec 
42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 69 
 

INWESTOR: Gmina Ogrodzieniec 
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25 
 

BRANŻA: Budowlana 
 

ZAKRES: Roboty tynkarskie 

DATA:  Lipiec 2019 
 

 
 
 
 
 
 
       

Funkcja Imię i Nazwisko Podpis 

Autor opracowania mgr inż. arch. Robert Filipek  

   
 
 

Zawiercie, lipiec 2019 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

 
SPIS TREŚCI 

1 Część ogólna ..................................................................................... 3 

1.1 Nazwa zamówienia........................................................................................... 3 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych............................................................... 3 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe ........................................................... 3 

1.4 Informacje o terenie budowy ............................................................................ 3 

1.5 Nazwy i kody robót .......................................................................................... 3 

1.6 Określenia podstawowe .................................................................................... 3 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu ..................... 4 

2.1 Materiały ......................................................................................................... 4 

2.2 Sprzęt ............................................................................................................. 6 

2.3 Transport ........................................................................................................ 7 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych .................... 7 

3.1 Warunki przystąpienia do robót......................................................................... 7 

3.2 Przygotowanie podłoża ..................................................................................... 7 

3.3 Sprawdzenie podłoża pod tynk.......................................................................... 8 

3.4 Wykonywanie tynków ....................................................................................... 8 

3.5 Wykonywanie tynków gipsowych ...................................................................... 9 

3.6 Wykonywanie gładzi gipsowych .......................................................................10 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów ................................... 10 

4.1 Badania materiałów ........................................................................................10 

5 Obmiar robót .................................................................................. 12 

6 Odbiór robót ................................................................................... 13 

6.1 Wymagania ogólne .........................................................................................13 

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ..............................................13 

6.3 Odbiór częściowy ............................................................................................13 

6.4 Odbiór ostateczny (końcowy) ...........................................................................13 

6.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji ...................................................14 

7 Rozliczenie robót ............................................................................ 15 

8 Dokumenty odniesienia .................................................................. 15 
 
 
 
 

 2 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
wykonaniem tynków przewidzianych w projekcie zmiany sposobu użytkowania 
budynku. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem i 
wykończeniem robót tynkarskich. 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonywaniem: 

• Siatkowanie nadproży stalowych C140. 
• Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie, 

grubość 10 mm, ściany. 
• Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 

grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku. 
• Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 

kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszony. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Roboty w zakresie okładziny tynkowej CPV 45324000-4 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
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Ponadto: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania 
nierówności powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) 
z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do 
pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 
obutych składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po 
zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Materiały do stosowania: 

• Tynk gipsowy. 
• Gładzie gipsowe. 
• Płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie metlowym z kształtowników CD i UD, 

ruszt podwójny podwieszony. 
 
2.1.2 Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do 
zapraw”, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
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• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 
mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, 
wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z 
instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej 
przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia. Dane 
techniczne: 

− Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm)  
− Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 
− Uziarnienie: do 1,2 mm  
− Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy  
− Zużycie: 0,8 kg na mm i m2  
− Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności 

powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)  
− Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 
− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 
− Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 
− Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 
− Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: : ok 5 
− Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK. 

 
Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania:  

− wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej 
masy) nie mniej niż 5 Mpa,  

− odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy 
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,  

− początek wiązania po 30-60 min.,  
− gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać 

odchyleń od wymagań normy. 
 
2.1.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót 

tynkarskich 
 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

 5 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 
(termin zakończenia robót tynkarskich powinien się kończyć przed 
zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.1.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.2.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynków zwykłych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 

• do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze 
przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do 
czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości 
podłoża, 

• do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne 
zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

• do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, 
pace. 
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2.3 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą 
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 
 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 
3.2 Przygotowanie podłoża 

 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
p. 3.3.2. 
 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych 
zaleceń producenta.  
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i 
trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys).  
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni 
pod tynk.  
Podłoże pod tynk musi być:  

− równe,  
− nośne i mocne,  
− wystarczająco stabilne,  
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),  
− szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,  
− wolne od wykwitów,  
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 
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Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Ostrzeżenia i wskazówki.  
Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów 
 
3.3 Sprawdzenie podłoża pod tynk 

 
Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też 
właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania 
lub zwilżania:  

− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod 
tynk,  

− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, 
ostrego przedmiotu,  

− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby 
zwilżania,  

− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.  
 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu 
lekkiego. Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną 
przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać 
wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w 
grubości tynku.  
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt 
wystające przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie 
wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą 
być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy 
wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu 
obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), 
naruszające przyczepność tynku do podłża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. 
Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda 
czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną 
metodę oczyszczenia muru.  
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie 
wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić 
przed przystąpieniem do tynkowania. 
 
3.4 Wykonywanie tynków  
 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-
rzutu. 
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Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby 
prawidłowo ocenić podłoże pod tynk.  
Podane w punkcie 3.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być 
spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt 
krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący 
wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac 
dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną 
późniejszych uszkodzeń tynku.  
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do 
wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają 
ograniczone zastosowanie.  
 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. mają 
decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. 
Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, 
przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.  
 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 
zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 
zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać 
tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną 
wytrzymałość. Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już 
praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są 
obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie mogą. być 
wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, 
materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą warstwę tynku 
należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być 
zachowanie wższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta 
dla każdego rodzaju tynku. 
 
3.5 Wykonywanie tynków gipsowych 
 
Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym 
uwzględniającym wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie 
tynku.  
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i 
bruzdy. 
Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 
przyczepność tynku. Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z 
podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku 
powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni. Tynki powinny być 
wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem,że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Świeże tynki powinny być 
zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 
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3.6 Wykonywanie gładzi gipsowych 
 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą 
gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy 
sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże 
ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do 
sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę 
szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 
pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem 
ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko 
zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi 
należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. 
tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca 
się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją 
 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Badania materiałów 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych, oraz normami powołanymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 
4.1.1 Badania przygotowania podłoży 
 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

• wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, 
ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy 
wilgotnościomierza elektrycznego, 

• równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy 
łaty, 

• przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę ścierania, 

• obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 
(skrobania) i dotyku, 

• zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez 
ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 

• chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
• obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
• złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę 

wyglądu. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 3, a 
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
4.1.2 Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
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 zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
4.1.3 Badania w czasie odbioru robót 
 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w 
zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoża, 
• prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od 
daty ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 
przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza 
nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 
dokumentów: 

• czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 specyfikacji, 

• czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu 
doby nie spadła poniżej 0°C. 

 
Opis badań 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną 
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania 
tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 
przyczepności). 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za 
pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. 
próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 
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250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 
gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o 
dostatecznej przyczepności. 
Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak powyżej. 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o 
wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało 
odsłonięte lecz nie naruszone. 
Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 
przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować 
wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy 
sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak 
pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 
następujący: powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i 
natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą 
kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta 
powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar 
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych jak powyżej. 
 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 
warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów, jeżeli każda z 
nich jest mniejsza od 0,5 m2 lub mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, 
jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni 
tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
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6 Odbiór robót 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w 
pkt. 4 niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania 
wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
6.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje). 
 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania 
prac, 

 13 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 
specyfikacji, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
nieprawidłowości wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości tynku zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z 

zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
6.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 6.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
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7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
tynkowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty tynkowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem 

bądź zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

• osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
• umocowanie profili tynkarskich, 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robót tynkowych, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 
odpadów), 

• likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m 
od poziomu ich ustawienia. 
 
 

8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
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Ponadto: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
(Norma wycofana bez zastąpienia). 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót izolacji 
przeciwwilgociowej i wodochronnej oraz robót wyrównujących posadzki 
przewidzianych w projekcie zmiany sposobu użytkowania budynku. Obejmuje prace 
związane z dostawą materiałów, wykonaniem w/w izolacji i robót wyrównujących. 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonywaniem: 

• Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne, 
wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej gr. 2,0mm. 

• Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, 
gruntowanie podłoża. 

• Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, 
gruntowanie podłoża - posadzki łazienek. 

• Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma- posadzki łazienek. 

• Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Izolacje przeciwwilgociowe CPV 45320000-6 
• Wyrównywanie podłóg CPV 45263221-7 

 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
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Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
 
Ponadto: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania 
nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej.  
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji 
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze tj. wyrównianie i 
wygładzenie podkładów podłogowych pod płytki ceramiczne i gresowe. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 
pomieszczeniach mokrych budynków powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 
przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”, 

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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2.1.2 Materiały 
 
Materiały stosowane do wykonania izolacji: 

• Masa bitumiczna do izolacji powłokowych,  wolna od rozpuszczalników, do 
wykonywania izolacji typu średniego, odporna na słabe kwasy i zasady, 
tworząca powłokę elastyczną, kompensującą mikropęknięcia podłoża 

• Roztwór bitumiczny jako grunt pod masę bitumiczną jw., o dużej penetracji 
w betonie, ściśle wiąże z podłożem  

 
Materiały stosowane do wyrównia posadzki: 

• Masy wyrównawcze, samopoziomujące, zaprawy cementowe. Zaprawa 
cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa gr. 2,0mm. 

 
2.1.3 Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót przeciwwilgociowych i wyrównawczych 
posadzek w budynku powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy 
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych 
materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

• rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
• taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
• woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. 
normach lub aprobatach technicznych. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 
1008:2004.  
 
2.1.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 

wyrównywania posadzek (masy samopoziomujące) 
 
Wyroby do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej oraz mas samopoziomujących 
mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacj technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, – producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz 
karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

• niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie 
wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 
stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
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charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 
U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

• opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają 
wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 
2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 
(termin zakończenia robót hydroizolacyjnych i wyrównawczych posadzek 
powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.1.5 Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych i 

wyrównawczych posadzek 
 
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne 
rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 
wykonujących roboty. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta 
wyrobów hydroizolacyjnych i masy samopoziomującej.  
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i wyrównawczych należy stosować 
następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

• do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze 
przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do 
czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości 
podłoża, poziomice, łaty, gąbki do mycia i czyszczenia, 

• do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym, betoniarki, 
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• do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, 
szpachle, pace zębate metalowe lub z tworzwa sztucznego, kielnie, 
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

 
2.3 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.3.1 Transport materiałów 
 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych i wyrównawczych mogą być przewożone 
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Materiały hydroizolacyjne i wyrównujące w opakowaniach należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i 
zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych i mas samopoziomujących 
workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych 
robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Warunki przystąpienia do robót 
 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w pomieszczeniach mokrych można 
przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących 
stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i 
kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 
3.2 Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 
Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych wykonuje się na podłożach: 

• betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
• murowanych z bloczków betonowych, 
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Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny 
spełniać następujące wymagania ogólne: 

• powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od 
mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne 
części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez 
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o 
głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić 
zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

• połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być 
sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami 
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

• podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych 
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

• odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 
określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy 
zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji 
powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 
równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do 
podłoża. 

 
3.3 Wymagania dotyczące podłoży pod masy samopoziomujące 
 
Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, rożne, nośne, stabilne, wolne od mleczka 
cementowego, kurzu, olejow, 

− Temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5oC i wyższa niż 25oC. 
− Materiały używane do wykonania posadzki betonowej należy chronić przed 

mrozem i wilgocią. 
− Wilgotność podkładu nie może przekraczać 3%. 

 
3.4 Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych i wyrównawczych 
 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w 
robotach. 
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być 
nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i 
podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu 
rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi 
przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku 
konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność 
powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne 
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie 
izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
 

 8 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

3.5 Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 
 

Wymagania ogólne 
Izolacje przeciwwilgociowe powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

• stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od 
wody lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, 
pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

• ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

• izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w 
izolację pionową, 

• rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków 
gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego 
poziomu posadowienia 

• przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w 
trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału 
tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony 
(o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

• izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej 
poziomu okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający 
wnikanie wód opadowych pod izolację, 

• niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych 
wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

• miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy 
konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki 
wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

• w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być 
zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki 
dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być 
wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny). 

 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

• mas hydroizolacyjnych, 
• folii z tworzyw sztucznych. 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w 
części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

• izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej 
fundamentów, liczba układanych warstw powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych 
warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

• izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża 
powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań. 

 
3.6 Wymagania dotyczące wykonywania wylewek samopoziomujących 

 
Podłoże pod posadzki należy poddać reperacji. Następnie podłoże należy 
zagruntować preparatem gruntującym zalecanym przez producenta wylewki 
samopoziomującej. 
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Wylewki wzmocnić za pomocą siatki zbrojącej.  
Wylewki samopoziomujące należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta 
suchej mieszanki do wylewek. Wylewka, układana na gotowym podłożu, jako 
warstwa pod właściwą posadzkę.  
Wylewka samopoziomująca winna być oddzielona od pionowych przegród budynku 
paskiem papy, lub przekładką styropianową do 0.5 cm.  
W otworach drzwiowych - pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać 
dylatacje posadzek. Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla 
oddzielenia płyty od ściany - pasek styropianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć 
podłoża na min. 0,5 grubości płyty. Dokładność wykonania - odchyłki po przyłożeniu 
2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm. 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych i 

wyrównawczych posadzek 
 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych i wyrównawczych należy 
przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 
robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 
 
4.1.1 Badania materiałów 
 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz 
materiały do wykonania wylewek samopoziomujących wyrównawcze powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

• stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 
przechowywania materiałów, 

• terminy przydatności podane na opakowaniach. 
 
4.1.2 Badania podłoży 
 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

• betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 
wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, 
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
• styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do 

izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), 
• dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez 

producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania 
podłoża. 
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Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża 
należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie 
wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od 
łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 
mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. 
Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 
ręką. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich 
przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych 
płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w punkcie 3. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 3. 
szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
4.2 Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych i 
wyrównawczych posadzek, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i 
wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz wylewki 

samopoziomującej, 
• sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw 

roboczych, dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych 
z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu i 
utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza 
co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wylewek samopoziomujących obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i 
dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji), 

• sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
• sprawdzenie szczelności izolacji, 
• sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
• sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji oraz masy samopoziomującej do podłoża można 
przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie 
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warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni 
zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 
nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. 
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można 
dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów 
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez 
wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 
powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
5.1 Zasady obmiaru robót 
 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych 
izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, 
słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2.  
 
Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej posadzki samopoziomującej. 
 

6 Odbiór robót 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6  
 
6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz 
wylewek samopoziomujących elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych i 
wyrównawczych. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 
pod izolacje przeciwwilgociowe oraz pod wylewki samopoziomujące. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do kolejnego etapu robót. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powino być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania nie odebranego podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, 
podczas których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność 
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z wymogami SIWZ. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące 
odbiory częściowe: 
-odbiór podłoża pod konstrukcję podłogi, 
-jakości zastosowanych materiałów. 
 
6.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową 
oraz szczegółową specyfikację techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty hydroizolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być 
przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi w pkt. 3 i przedstawić ją 
ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
nie powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, 
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zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub 
wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i 
powinny one obejmować sprawdzenie: 

− kompletności przedłożonej dokumentacji, 
− zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem 

budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), 
certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

− prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw, 
− prawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki 
należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm. 

Wyniki kontroli podłóg powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
projekcie lub pkt. 3 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub 
protokole. 
Odbiór gotowej podłogi następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa speyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza.  
Podłoga powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie 
powinna być odebrana. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać zazgodne z wymaganiami PN, PW, AT oraz specyfikacji. 
 
6.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji 
przeciwwilgociowej i wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 6.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
hydroizolacyjnych oraz wyrównawczych posadzek stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 
5 szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych oraz wylewek 
samopoziomujących lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich 
ustawienia, 

• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
• przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych, 
• przygotowanie mas samopoziomujących, 
• przygotowanie podłoży, 
• demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót 

elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac 
izolacyjnych, 

• wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
• wykonanie prac wyrównujących posadzki, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z ułożeniem 
płytek ceramicznych na ścianach i podłogach przewidzianych w projekcie zmiany 
sposobu użytkowania budynku. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, 
wykonaniem i wykończeniem robót montażowych. 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonywaniem: 

• Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 
metoda regularna, płytki 40x40˙cm - płytki ceramiczne. 

• Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 
metoda regularna, płytki 40x40˙cm - płytki gresowe. 

• Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 
40x40 cm - ściany łazienek i fartuchy. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Kładzenie płytek CPV 45431000-7 
• Kładzenie glazury CPV 45431200-9 

 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
 

 3 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

 
Ponadto: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty 
posadzkowe i okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania 
nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Materiały do stosowania: 

• Płytki ceramiczne i gresowe 
• Zaprawy klejowe 
• Zaprawa do fugowania 
• Materiały pomocnicze 

 
Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty 
ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

• Płytki ceramiczne na kleju 
• Płytki gresowe na kleju  

 
Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zakłada się zastosowanie kleju 
elastycznego. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich 
aprobat technicznych lub norm. 
 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
• masy silikonowe 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
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Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
2.1.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót 

posadzkowych i okładzinowych z płytek 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 
(termin zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed 
zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.1.3 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 

i okładzinowych 
 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
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2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
2.2.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania prac 
 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 

mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 
2.3 Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.3.1 Transport  
 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu 
wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub 
cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów wykorzystywanych w 
innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanych 
posadzkach. 
 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być 
zakończone: 

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 
np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi. 

Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy 
stanu surowego. Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w 
temperaturach nie niższych niż +50C i temperatura ta powinna utrzymywać się w 
ciągu całej doby. Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch 
dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
3.2 Wykonanie posadzek z płytek 
 
3.2.1 Podłoża 
 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić zaprawa cementowa. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta 
na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 
posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 
m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia 
dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie 
większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie 
większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, 
wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych 
rodzajów posadzek. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania 
pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym 
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. 
 
3.2.2 Układanie posadzek z płytek 
 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji 
wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
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Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 

• 200 x 200 mm – 6 mm 
• 300 x 300 mm – 10 mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 
podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna 
pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką 
warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku od 200 do 
600 mm – około 4 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z 
płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i 
zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż 
po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 
je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania 
zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 
podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
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3.3 Wykonanie okładzin 
 
3.3.1 Podłoża pod okładzinę 

 
Podłożem pod posadzki ceramiczne i gresowe mocowane na kompozycjach 
klejowych mogą być: 

• posadzki betonowe wyrównane za pomocą masy samopoziomującej. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 
gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
 
3.3.2 Układanie płytek (okładzin) 

 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę 
drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę 
mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 
wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 
wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 
dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy 
także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 
rewizyjne szachtów instalacyjnych. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej 
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niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania 
zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla 
podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z 
płytek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 
wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 
1 mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
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4.2 Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i 
okładzin z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w zakresie kolejnych 
faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 
„zanikających”. 
 
4.3 Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 

oraz dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien 
obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych 
okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny 
głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 
należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w 
trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi poniżej i opisane 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
 
4.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z 

płytek 
 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
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• cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości 
łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki 
dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek 
gatunku drugiego i trzeciego, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem 
wskazanym w projekcie, 

• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 

 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z 
wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest 
zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 

• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania 

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta. 

 
5 Obmiar robót 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie 
dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z 
obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i 
innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym 
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
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6 Odbiór robót 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 4 niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i 
określonymi odpowiednio w pkt. 3. dla posadzek i dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną i 
zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
6.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze, 
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• dokumentację powykonawczą, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 
• protokóły odbioru podłoża, 
• protokóły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  4 niniejszej 
specyfikacji porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 4 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne i prawidłowe od względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją 
ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości posadzki lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z 

płytek z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
6.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu 
posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych 
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 6.4. „Odbiór 
ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach 
i okładzinach z płytek. 
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7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
posadzkowych i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty 
ryczałtowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem 

bądź zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i 
okładzin, 

• osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robót posadzkowych i okładzinowych, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach nie okładanych płytkami, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m 
od poziomu ich ustawienia. 
 

8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 
i znakowanie. 
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki 
odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok 
termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności 
wodnej. 
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 
chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu 
i kadmu z płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych róŜnic 
barwy. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg 
skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 
cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie 
odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
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PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – 
Materiały – Właściwości i wymagania. 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich 
przewidzianych w projekcie zmiany sposobu użytkowania budynku. Obejmuje prace 
związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót malarskich. 
Specyfikacja dotyczy prac: 

• Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne 
- sufity. 

• Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne 
– ściany. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Roboty malarskie CPV 45442100-8 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
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Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych 
pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych 
ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje 
kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych 
i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia 
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Materiały do stosowania: 
 
Farba akrylowa emulsyjna 

• ilość warstw – 2 
• powłoka matowa 
• wodorozcieńczalna 
• podwyższona odporność na ścieranie, odporna na szorowanie 

 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może 
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.1.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 
zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 
(termin zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed 
zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

 
2.1.3 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, 
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 
wody. 
 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.2.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania prac 
 
Do wykonywania robót malarskichnależy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• pędzle i wałki, 
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
• agregaty malarskie ze sprężarkami, 
• drabiny i rusztowania. 
 

2.3 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
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2.3.1 Transport  
 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie 
opakowań, a w okresie zimowym zabezpieczyć przed zamrożeniem. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Warunki przystąpienia do robót 
 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie a także kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z 
wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem 

okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z 

tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 
3.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 
3.2.1 Beton 
 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu 
powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
3.2.2 Tynki zwykłe 
 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
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(np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne 
elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
3.2.3 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych  
 
Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata 
techniczna. 
 
3.3 Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 
Wymagania dotyczące powłok malarskich: 

• równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
• nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
• nie mieć śladów pędzla, 
• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz 

dokumentacją projektową, 
• być odporne na zmywanie wodą  
• nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
• chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 

odmiennych barw 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży 
oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
4.1.1 Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego 
wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem 
budowlanym oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, 
zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie 
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napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 
tynku, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków 
oraz zabezpieczenie wkrętów, 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w 
szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 
ręką. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. 
 
4.1.2 Badania materiałów 
 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 
robotach malarskich, 

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy  
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

 
4.2 Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich. 
 
4.3 Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w 

świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki: 
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie 
powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie 
dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 4 i opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc 
nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
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6 Odbiór robót 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót malarskich. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi podłoży pod malowanie, Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie 
do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
6.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 
 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 
6.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze, 
• dokumentację powykonawczą, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 
• protokóły odbioru podłoża, 
• protokóły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i pkt. 4 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
powłokę ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, 
wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z 

zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
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6.6 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 6.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą 
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
malarskich. 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 

8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
Ponadto: 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem 
drzwi i okien przewidzianych w projekcie zmiany sposobu użytkowania budynku. 
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót 
montażowych. 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonywaniem: 

• Montażu drzwi wewnętrznych 
• Montażu drzwi zewnętrznych 

 
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu 
na stałe w otworze budowlanym. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w 
ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
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Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z 
prawej strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej 
strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek 
zegara. 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej 
oszklonej ościeżnicy. 
Drzwi jednoramowe – drzwi mające jedną warstwę skrzydeł, szklonych szybami 
zespolonymi. 
Drzwi zespolone – drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło 
zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 
Drzwi jednodzielne – drzwi, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma 
jedno skrzydło. 
Drzwi dwudzielne – drzwi, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma dwa 
skrzydła umieszczone obok siebie. 
Drzwi rozwierane –drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane przez ich 
obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.1.2 Materiały 
 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi: 
 

• Drzwi wewnętrzne: 
 Płycinowe, kolor biały, skrzydło pełne z klamką; 
 Drzwi do łazienek – zamek od wenątrz, kratka wentylacyja o powierzchni 

0,022m2 o wym. 8x27,5cm lub 5 szt. tulei wentylacyjnych śr. 75mm  
• Drzwi zewnętrzne:  
 antywłamaniowe, ocieplone, z górnym naświetlem, kolor antracytowy, 

otwierane na zewnątrz, max. U=1,1 W/m2 dla całości; 
 skrzydło przeszklone z klamką i zamkiem patentowym  

 
2.1.3 Drzwi 
 
Drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których drzwi są 
wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami 
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ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich 
elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich 
użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji drzwi oraz ich 
części podlegających wymianie. 
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, 
parametry techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych drzwi 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Ponadto drzwi powinny spełniać następujące wymagania w zakresie: 

• rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania  
• parametrów technicznych  
• właściwości eksploatacyjnych nie określone w dokumentacji projektowej. 

 
2.1.4 Obróbki 
 
Obróbki progów drzwi i/lub materiały, z których wyroby są wykonywane powinny 
spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 
 
2.1.5 Materiały uszczelniające 
 
Do wykonywania uszczelnień między drzwiami, a ścianą mogą być stosowane, w 
zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 
wewnętrzne), materiały zestawione w tablicy. 
 
Tablica. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin 
między drzwiami, a ościeżem 
 

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie) 

Warstwa środkowa (izolacja 
termiczna) 

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie) 

Impregnowana taśma 
rozprężna 
paroprzepuszczalna 
Folia paroprzepuszczalna 
Folia elastyczna 
paroprzepuszczalna 

Pianka poliuretanowa 
Wełna mineralna 

Folia do okien paroszczelna 
Kit trwale elastyczny 
Impregnowana taśma rozprężna 
paroszczelna 
Taśma butylowa do okien 

 
Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w 
reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod 
wpływem temperatury. 
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi 
w dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta drzwi. 
 
2.1.6 Inne wyroby i materiały 
 
Przy montażu drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 

• elementy mocujące drzwi w ościeży: 
 kołki rozporowe (dyble), 
 kotwy, 
 śruby, wkręty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 
 klocki, belki drewniane, 
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 podkładki, kątowniki stalowe, 
• elementy wykończeniowe: 
 kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku 

ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi 
w dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta drzwi. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa). 
 
2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu 

drzwi  
 

Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• każda jednostka ładunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, 

• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo 
zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 
techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 
(termin zakończenia montażu drzwi powinien się kończyć przed 
zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.3 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu drzwi 
 
Drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich 
producenta. 
Drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, 
należy przechowywać w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych 
wyrobów i materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
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Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, 
poziome, równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych 
stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas drzwi należy ustawiać na 
legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co 
najmniej 15 cm. Drzwi należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych 
urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków 
bezpieczeństwa. W zależności od stopnia wykończenia powierzchni drzwi oraz 
rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy przechowywać zgodnie z zasadami 
podanymi w tablicy poniżej. 
 
Tablica. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zależności od stopnia 
wykończenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju podłoża w magazynie 
 
 

Lp. 
Rodzaj podłoża 

w 
magazynie 

Rodzaje wyrobów 
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z 

tworzyw sztucznych 

gruntowane 

jednokrotnie malowane i 
ostatecznie wykończone 

sposób pakowania 

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach 
słupkowych 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Podłoże 

nieutwardzone 
(na legarach) 

W jednej 
warstwie na 

progu 
ościeżnicy 

Na progu 
ościeżnicy; 

okna w 
warstwach 
do łącznej 
wysokości 
2 m, drzwi 

balkonowe w 
jednej 

warstwie 

- 

W jednej 
warstwie na 

progu 
ościeżnicy 

- 

2. Podłoże 
utwardzone 

Na legarach 
w dwóch lub 

trzech 
warstwach 

W dwóch 
lub trzech 
warstwach 

 
Sposób przechowywania drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami 
ich producenta. 
 
 
2.4 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.4.1 Sprzęt i narzędzia do montażu drzwi  
 
Montaż drzwi nie wymaga się stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i 
sprzęt do: 

• sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
• wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach, 
• transportu technologicznego wyrobów, 
• wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
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2.5 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania 
okien i drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w 
normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. 
 
2.5.1 Zasady ładowania drzwi na środki transportu 
 
Ładowanie drzwi w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny 
skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że drzwi – na stojakach 
ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają 
ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość 
skrzydła. 
 
Ładowanie drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 
równoległe do podłużnej osi wagonu, z tym że: 

• drzwi: 
 wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na 

progu ościeżnicy, 
 o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na 

stojaku ościeżnicy. 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię 
skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. 
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że 
wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 
 
2.5.2 Zasady zabezpieczania drzwi w środkach transportowych 
 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia 
powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

• ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
• wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
• usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
• łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą 

rozpór a w transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 
• usztywnienie bloków za pomocą progów, 
• ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten 

sposób, aby nie blokowały drzwi. 
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy 
zabezpieczyć podobnie jak dolną. 
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3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Warunki przystąpienia do montażu drzwi 
 
Do montażu drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 
przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym drzwi należy wbudowywać przed 
wykonaniem ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ścian, 
• stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji 

projektowej, 
• czy wymiary drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i 

podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie 
pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą. 

 
3.2 Ogólne zasady montażu drzwi 

 
3.2.1 Usytuowanie drzwi w ościeżu 

 
Drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, 
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub 
powierzchni ościeża. 
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura 
wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania 
okien; w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 
W przypadku ościeży z węgarkami drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek 
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa 
szerokości kształtownika ościeżnicy. 

 
3.2.2 Zasady ustawienia drzwi w otworze 
 
Ustawienie drzwi powinno zapewniać: 

• luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na 
zmianę wymiarów pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu 
konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności drzwi, 

• miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz 
kątowniki stalowe. 
Do ustawienia drzwi w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była 
zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników. 
Zamocowanie przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia 
obciążenia. 
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Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków 
podporowych. 
 
Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników drzwi podane są w tablicach poniżej. 
 
Tablica. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem przy 
uszczelnieniach kitami elastycznymi* 
 

Rodzaj kształtowników 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

Długość elementów (m) 
do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Minimalna szerokość szczeliny 
– b (mm) 

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

PVC białe 10 15 20 25 10 10 15 
PVC z warstwą PMMA (barwione 
w masie) 15 20 25 30 10 15 20 

PVC z warstwą PMMA 10 10 15 20 10 10 15 
Aluminiowe z przekładką 
termiczną (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przekładką 
termiczną (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15 

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 
* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%. 

 
Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać 
zasady, że głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie 
szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niż 6 mm. 
 
Tablica. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem przy 
uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 
 

Rodzaj kształtowników 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

Długość elementów (m) 
do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Minimalna szerokość szczeliny 
– b (mm) 

Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

PVC białe 8 8 10 10 8 8 8 
PVC z warstwą PMMA (barwione 
w masie) 8 10 10 12 8 8 8 

PVC z warstwą PMMA 8 8 8 10 8 8 8 
Aluminiowe z przekładką 
termiczną (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8 

Aluminiowe z przekładką 
termiczną (koloru ciemnego) 8  10 10 8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 
* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z producentem 
taśm uszczelniających. 

 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą, a ościeżem nie powinien 
przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten 
powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia elementu w otworze przy 
długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 
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Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć 
negatywnego wpływu na funkcjonalność drzwi. 
 
 
3.2.3 Zasady mocowania drzwi w ościeżu 
 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, 
a funkcjonalność drzwi była zachowana, tzn. ruch skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
Do mocowania drzwi w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe 
(dyble), kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania 
drzwi, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między drzwiami a ścianą. 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 
dostosowane do materiału ościeży. 
W przypadku drzwi aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. 
łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi 
zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej 
przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy 
jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w 
rozwiązaniach ścian warstwowych. 
 
3.2.4 Uszczelnienie i izolacja połączenia drzwi ze ścianą 
 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między drzwiami, a ościeżem przed 
wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony 
wewnętrznej. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) 
producenta materiałów uszczelniających, dotyczących: 

• zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
• oczyszczenia powierzchni przylegania, 
• zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
• wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i 
zewnętrznej. 
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu 
trwale elastycznego) lub impregnowanych taśm rozprężnych nieprzepuszczających 
powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne). 
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia 
do szczeliny między drzwiami, a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać 
wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między drzwiami, a ościeżem (tj. w 
miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej drzwi powinna być wyższa niż 
po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z 
połączenia na zewnątrz budynku. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z 
otaczającymi je materiałami. 
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Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. 
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które 
zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia drzwi z ościeżami. 
Szczelina między ościeżnicą, a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona 
warstwą izolacji termicznej. 
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też 
wydzielać substancji szkodliwych. 
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede 
wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości 
wypełnianej szczeliny. 
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie 
szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy 
ościeżnicy. 
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm 
rozprężnych paroprzepuszczalnych. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie 
wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do 
wnętrza szczeliny między drzwiami a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z 
otaczającymi je materiałami. 
 
3.3 Ogólne zasady osadzania obróbek progów drzwi 
 
3.3.1 Obróbki progów drzwi 
 
Progi drzwiowe zewnętrzne ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc 
krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Należy wykonać montaż drzwi zgodnie z 
instrukcją producenta drzwi. 
Drzwi wewnętrzne bez progów ze względu na dostęp osób niepełnosprawnych. 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Badania przed przystąpieniem do montażu drzwi 
 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania 
ościeży do robót montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach. 
 
4.1.1 Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu drzwi  
 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić: 

• prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową 
specyfikacją techniczną, 

• rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość 
wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 

• zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
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• możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy 
ościeżem, a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 3 niniejszej 
specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli 
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
4.1.2 Badania materiałów i wyrobów 
 
Przed rozpoczęciem montażu drzwi należy sprawdzić: 

• zgodność drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną 
dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych 
i jakości wykonania, 

• zgodność drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 

• w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach 
montażowych, 

• stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania 
wyrobów i terminy przydatności materiałów uszczelniających. 

 
4.2 Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 
powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

• podparcia progu ościeżnicy, 
• zamocowania mechanicznego drzwi na całym obwodzie ościeżnicy 

(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
• izolacji termicznej szczeliny między drzwiami, a ościeżem, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
• uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między drzwiami, a 

ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych 
materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 

• obróbek progu drzwi, 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 3 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy 
i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
4.3 Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu drzwi, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
• jakości robót montażowych. 
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wbudowania drzwi: 
 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin 
zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

• sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu 
przy długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

• sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica 
długości przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości 
elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 

• sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz 
zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło 
nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

• sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać 
równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 

• sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 3. oraz 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Powierzchnię drzwi oblicza się w metrach kwadratowych. 
 
 

6 Odbiór robót 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy wbudowywaniu o drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie 
ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, 
wewnętrzne) szczeliny między drzwiami, a ościeżem. Odbiór tych prac musi być 
dokonany w trakcie montażu drzwi. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 
specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 4 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
zamocowanie, uszczelnienie i izolację drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
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dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
6.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do 

zastosowanych materiałów, 
• wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na 

wniosek jednej ze stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 3 niniejszej 
specyfikacji, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
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Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny drzwi nie powinny być przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na 
konieczność regulacji okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 2. niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz przedstawić drzwi ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
funkcjonalności i trwałości okien i drzwi zamawiający może wyrazić zgodę na 
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, 
zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

• W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po 
ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub 

drzwi z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
6.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub 
drzwi, z uwzględnieniem zasad opisanych w ppk. 6.4 „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w zamontowanych drzwiach. 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach 
umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, 
potwierdzone przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi 
lub terenu, 

• zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

• ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym 
oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

• obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
• obrobienie progów drzwi, – regulacja skrzydeł i okuć, 
• obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 

wykończeniowymi, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
 

8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych 
właściwości oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw. 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. 
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PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie 
– Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – 
Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 
badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 
badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda 
badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla 
ram. 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda 
badania. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych  – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu 
poodkształceniowego. 
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu 
poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne 
okna i drzwi. 
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – 
Wymagania i klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa. 
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – 
Wymagania i klasyfikacja – Część 2: Próba poligonowa. 
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda 
badania – Część 1: Rura uderzeniowa. 
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda 
badania – Część 2: Próba poligonowa. 
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu 
powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i Wewnętrznych 
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PN-EN 13363-1:2007 (U)  Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z 
oszkleniem – Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i 
światła – Część 1: Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z 
oszkleniem – Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii 
promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. 
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej 
i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne 
izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział. 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych i montażowych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z 
instalowaniem mebli w projekcie zmiany sposobu użytkowania budynku. Obejmuje 
prace związane z wykonaniem, dostawą i montażem mebli. 
Specyfikacja dotyczy prac: 

• Instalowanie zabudowanych mebli. Meble i wyposażenie. – Wykonanie i 
montaż mebli wraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń w Dziennym Domu 
Pobytu Seniora. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Instalowanie zabudowanych mebli CPV 45421153-1 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
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2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Materiały do stosowania: 

• Laminat HPL;  
• Laminat PCV;  
• Płyta melaminowa;  
• Prowadnice;  
• Pochwyty;  
• Okucia;  

Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST 
należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
Ponadto materiały i meble stosowane do wykonania wyposażenia Dziennym Domu 
Pobytu Seniora powinny mieć: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, 
− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 

stosowania. 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych materiałów dotyczących wykonania 
mebli do zabudowy oraz wyposażenia budynku. 
 
2.1.2 Wymagania szczegółowe 
 
Całość materiału dostarczonego na plac budowy związana z meblami 
wykonywanymi na zamówienie powinna pochodzić z jednego źródła.  
Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i 
jakości całej zamawianej partii materiałów.  
Materiały muszą być właściwie przechowywane.  

• Laminat HPL- produkt do oklejania wraz z zaobleniem bocznych krawędzi 
płyty wiórowej. Przeznaczony na blaty robocze, parapety oraz drzwi. Posiada 
zdolność do wtórnego formowania po nagrzaniu do temperatury 165–185 
°C.  

• Laminat PCV – o wykonywania obrzeży  
• Płyta melaminowana - podstawowy półprodukt drewnopodobny do produkcji 

mebli w tym: frontów meblowych, korpusów szafek, blatów, oraz innych 
elementów meblowych;  

• Płyta posforming płyta wiórowa pokryta jest trwałym laminatem 
dekoracyjnym odpornym na ścieranie i wgniecenia. 
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2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Sprzęt do wykonywania robót: 

− roboty można wykonać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi; 
− wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które 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 zapewnienia jakości lub w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Montaż mebli oraz sprzętu musi być zgodny z instrukcja montażu Producenta. 
 

2.3 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.3.1 Wymagania szczegółowe 
 
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych 
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.  
 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: 
− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
 
Drewno, płyty meblowe oraz meble gotowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. 
Materiały i meble należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Płyty meblowe i pilśniowe twarde powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. 
Jeżeli długość elementów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje dokładne zestawienie ilości mebli w 
budynku Dziennego Domu Pobytu Seniora. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi 
odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz 
właściwym Polskim Normom Budowlanym.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych 
(zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając na 
uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego przez 
siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i harmonogramu 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 
 
3.2.1 Pom. nr 01 - Wykonanie wyposażenia pomieszczenia klubowego, 

biblioteczki 
W skład zabudowy wchodzą: 
• Regał na książki narożny (do zabudowy) wym. 350x35x200 cm - 1 szt. 
• Regał na książki wym. 130x35x200 cm - 1 szt. 
• Sofa narożna 250x250 cm - 1 szt. 
• Stolik niski 55x55 cm - 2 szt. 
• Fotel - 2 szt. 

3.2.2 Pom. nr 02 – Wykonanie wyposażenia Sali aktywności ruchowej 
W skład zabudowy wchodzą: 
• Drabinka gimnastyczna wys. 200 cm szer. 80 - 4 szt. 
• Składany materac rehabilitacyjny 85x195 cm - 8 szt. 
• Składany stół do masażu (rehabilitacyjny) 200x70 cm - 1 szt. 
• Rowerek stacjonarny - 1 szt. 
• Orbitrek - 1 szt. 
• Bieżnia rehabilitacyjna z poręczami - 1 szt. 

3.2.3 Pom. nr 03 – Wykonanie wyposażenia sali spotkań 
W skład zabudowy wchodzą: 
• Stół jadalny 280x85x75cm - 1 szt. 
• Krzesło - 9 szt. 

3.2.4 Pom. nr 04 – Wykonanie wyposażenia Jadalnia/Pomieszczenia 
kuchennego 

W skład zabudowy wchodzą: 
• Stół jadalny 210x85x75cm - 1 szt. 
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• Krzesło do jadalni - 8 szt. 
• Meble kuchenne do zabudowy z szafkami górnymi - dł. zabudowy 600 cm - 1 

szt. 
• Płyta indukcyjna - 1 szt. 
• Zmywarka/wyparzarka - 1 szt. 
• Lodówko-zamrażarka podblatowa - 1 szt. 
• Czajnik elektryczny - 1 szt. 
• Kosz na śmieci bezdotykowy 40l - 1 szt. 
• Umywalka wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej - 1 szt. 
• Bateria umywalkowa stojąca - 1 szt. 
• Zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany w blat, ze stali nierdzewnej - 1 szt. 
• Bateria zmywakowa stojąca - 1 szt. 

3.2.5 Pom. nr 5 – Wykonanie wyposażenia pokoju pielęgniarki 
W skład zabudowy wchodzą: 

• Meble z blatami zmywalnymi, szafkami nadblatowymi do zabudowy (analogia 
zabudowy kuchennej) - dł. zabudowy 240 cm - 1 szt. 

• Biurko 120x60x75 cm - 1 szt. 
• Krzesło obrotowe biurowe - 1 szt. 
• Krzesło - 1 szt. 
• Leżanka lekarska 190x60x50 cm - 1 szt. 
• Parawan - 1 szt. 
• Szafka na leki 60x42x180 cm - 1 szt. 
• Lodówka podblatowa - 1 szt. 
• Dozownik na mydło - 1 szt. 
• Dozownik na ręczniki papierowe - 1 szt. 
• Kosz na śmieci bezdotykowy 40l - 1 szt. 
• Bateria umywalkowa stojąca - 1 szt. 
• Umywalka wpuszczana w blat ze stali nierdzewnej - 1 szt. 
• Bateria zmywakowa stojąca - 1 szt. 
• Zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat, ze stali nierdzewnej - 1 szt. 

 
Konkretny rodzaj i kolor mebli uzgadniać na etapie nadzoru autorskiego. 

 
4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Zasady kontroli jakości robót  
 
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega na 
sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.  
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją 
robót wykończeniowych należy do Wykonawcy.  
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót.  
Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:  

− zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej;  

− jakość zastosowanych wyrobów;  
− prawidłowość przygotowania podłoża;  
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− wygląd zewnętrznej powierzchni;  
− sprawdzenie czystości wykonanych prac. 

 
4.2 Kontrola jakości materiałów 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
Aprobaty techniczne i atesty materiałów. 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Jednostką obmiarową robót jest: dla mebli - szt. lub kpl. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

6 Odbiór robót 
 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
Odbiór po wykonaniu prac powinien obejmować:  
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznej powierzchni zabudowy; 
• Sprawdzenie jednorodności faktury i koloru w porównaniu z wzorcem;  
• Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych - takich jak 

odstawanie, odparzenia, spękania).  
Odbiór potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
• wykaz usterek ze wskazaniem moŜliwości usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności i niezgodności wykonania z zamówieniem 

 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
Ponadto: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót z wykonaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanyc z 
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przewidzianych w projekcie 
zmiany sposobu użytkowania budynku. Obejmuje prace związane z dostawą 
materiałów i wykonaniem. 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonywaniem: 

• Wykonanie podjazdu (pochylni) z kostki brukowej bezfazowej gr. 6cm na 
podsypce piaskowej gr. 3 cm stabilizowanej cementem przed wejściem do 
budynku. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV 
45233222-1 

• Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111220-6 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
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Ponadto: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty 
posadzkowe i okładzinowe z płytek. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 
lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
Kostka betonowa brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w procesie produkcji. 
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.2 Kostka betonowa 

 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Należy zastosować kostkę grubości 6 cm koloru zgodnego z Dokumentacją 
Projektową. 
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Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości  ± 3 mm, 
na szerokości ± 3 mm, 
na grubości  ± 5 mm. 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w 
tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

  
brak 

5 
  

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie 
więcej niż 

4 

 
2.3 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 
2.3.1 Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 
klasy nie niższej niż 32,5. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1. 

 
2.3.2 Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 
2.3.3 Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 
2.3.4 Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 
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2.4 Piasek 
Należy zastosować piasek naturalny spełniający wymagania normy PN-B 11113. 

 
2.5 Cement 
Należy zastosować cement spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. 
Cement należy transportować zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
 
2.6 Sprzęt 
 
2.6.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.6.2 Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

− betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 
2.7 Transport 

 
2.7.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.7.2 Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, 
kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i 
spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
3.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji 
Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu 
akceptacji. 
3.1.2 Podłoże 
Przed wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy przygotować 
podłoże zgodnie z odpowiednią STWiORB. 
 
3.1.3 Podsypka 
Kostki należy układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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3.1.4 Układanie kostki betonowej 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe 
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 
 
 

4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 
 
4.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 
4.3 Badania w czasie robót 
 
4.3.1 Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 
i odpowiednimi STWiORB. 
 
4.3.2 Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 
5.3 niniejszej STWiORB. 
 
4.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami pkt 3.4 niniejszej STWiORB: 

− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

 7 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

 

4.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej 
 
4.4.1 Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 
powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
4.4.2 Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 
pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety 
nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
 
4.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde  
150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 

5 Obmiar robót 
 
5.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
5.2 Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej 
nawierzchni z kostki betonowej. 
 

6 Odbiór robót 
 
6.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich poprawy na własny koszt. 
 

7 Rozliczenie robót 
 
7.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
7.2 Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki 
betonowej po dokonaniu odbioru wg punktu 6 obejmuje: 

− wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości, 

− zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych 
materiałów, 

− roboty przygotowawcze, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− uporządkowanie terenu robót, 
− przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów. 

 
8 Dokumenty odniesienia 

 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni 
drogowych; piasek. 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą. 
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1 Część ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku administracji mieszkań komunalnych na 
„Dzienny Dom Pobytu Seniora” w Ogrodzieńcu. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót buodwlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z naprawą 
elewacji po osadzeniu drzwi zewnętrznych oraz wymianą daszku nad wejściem 
przewidzianych w projekcie zmiany sposobu użytkowania. Obejmuje prace związane 
z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót. 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonywaniem: 

• Naprawą elewacji po osadzeniu drzwi zewnętrznych – montaż wypukłego 
kątownika metalowego, zbrojenie krawędzi ościeży drzwiowych do 15cm 
wraz z pokryciem wyprawami elewacyjnymi Quarzolite Tonachino SP 1.5 mm 
o fakturze baranka - uzupełnienie tynku. 

• Wymiana daszku z poliwęglanu na wspornikach stalowych o wymiarach 
140x90x35 nad wejściem: 

− demontaż istniejącego daszku nad wejściem  wraz z elementami 
mocującymi i wywiezieniem elementów z rozbiórki, 

− obsadzenie wsporników ściennych, 
− montaż daszka w konstrukcji stalowej przekrytego łukowymi, 

bezbarwnymi płytami komorowymi z poliwęglanu, a w miejscu styku 
z budynkiem dodatkowo blacha stalowa ocynkowana i malowana, 

− naprawa ubytków w wyprawie elewacyjnej w miejscach wykuć oraz 
mocowań nowego daszka, 

− malowanie ścian farbą fasadową. 
 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i tymczasowe zgodnie z pkt. 1.3 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren robót zlokalizowany jest w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 69 na działce nr 
2977, jedn. ewid. 241606_4 Ogrodzieniec Miasto, obr. ewid. 0001. 
 
Informacje o terenie budowy zgodnie z pkt. 1.4 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
1.5 Nazwy i kody robót 
 
Roboty objete niniejszą specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(CPV) posiadają następujące kody: 

• Roboty elewacyjne CPV 45443000-4 
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1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
Określenia podstawiowe zawarte zostały w pkt. 1.6 Specyfikacji technicznej nr ST-
0.0. Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania 
nierówności powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku. 
 
Pozostałe określenia stosowane są zgodnie z normami. 
 

2 Wymagania dotyczące wyrobów, sprzętu i transportu 
 
2.1 Materiały 
 
2.1.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, składowania i transportu 
podano w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.1.2 Wyprawa elewacyjna 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
Materiały do stosowania: 

• Tynk elewacyjny Quarzolite Tonachino SP 1.5 mm o fakturze baranka. 
 

2.1.3 Konstrukcja daszka 
• Elementy konstrukcyjne zadaszenia wykonać ze stalowych profili 

zimnogiętych, zamkniętych wg: - BN-79/0656-01 lub PN-EN 10219. 
 

2.1.4 Przykrycie daszka 
• Płyty komorowe z poliwęglanu grubości 10mm, bezbarwne, mocowane 

wkrętami samogwintującymi 4,8/32 w rozstawie co 25cm; kanaliki płyt 
powinny być zabezpieczone przed infiltracją wilgoci taśmą samoprzylepną 
lub listwą zamykającą. Wymiary daszka 140x90x35 cm. 
 

Pozostałe materiały przewidziane do realizacji robót powinny być zastosowane w 
rodzaju, klasie i gatunku zgodnie z dokumentacją kosztorysową. 

 
2.2 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 2.2 Specyfikacji technicznej nr 
ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
2.2.1 Sprzęt i narzędzia do wykonania montażu daszku 
Do montażu zadaszenia potrzebne będą: 
- wiertarki, wiertła do metalu i widłowe, 
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- piły tarczowe o drobnych zębach do przycinania płyt i profili, 
- klucze do śrub. 
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie nie używając sprzętu ciężkiego. 
 
2.2.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 

• do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze 
przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do 
czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości 
podłoża, 

• do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne 
zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

• do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, 
pace. 
 

2.3 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 2.3 Specyfikacji technicznej 
nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 
cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Transport elementów zadaszenia środkami transportu zalecanymi przez 
dystrybutora. Płyty na paletach oraz akcesoria montażowe należy odpowiednio 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Do transportu wewnętrznego pionowego 
materiałów przewiduje się wykorzystanie wciągników o napędzie elektrycznym. 
 

3 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 3 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
3.1 Warunki przystąpienia do robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
3.2 Przygotowanie podłoża 

 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
p. 3.3.2. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
3.3 Wykonywanie tynków zwykłych 
 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-
rzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie w 
proporcji 1:1:2. 
 
3.4 Ogólne wymagania dotyczące robót montażowych 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: 

• Prace pokrywcze z poliwęglanu wykonywać winna specjalistyczna lub 
odpowiednio wyszkolona brygada. Wykonawca sporządzi projekt montażu 
oraz przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z projektem 
organizacji i harmonogramem robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będzie wykonywany montaż pokrycia. Wszelkie prace montażowe 
należy wykonywać zgodnie z instrukcją wykonywania pokryć z poliwęglanu. 

• Montować płyty o jednakowej szerokości, w koordynacji wymiarowej z 
rozstawem dźwigarów konstrukcyjnych. 

• Obróbka płyt. 
Przycinanie płyt: piłą tarczową lub ręczną o drobnych zębach, prowadzona pod 
niewielkim kątem. Płyty docięcia ułożone na twardym podłożu. Otwory wiercić 
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wiertłami do metalu lub widłowymi, płyta musi przylegać do podłoża. Otwory wiercić 
w odległości min. 40 mm od brzegu płyty. Po obróbce należy usuwać po obróbce 
wióry i kurz odkurzaczem lub sprężonym powietrzem, otwarte końce zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem taśma samoprzylepną. 
 
3.5 Montaż płyt z poliwęglanu, wymagania 

• Przed montażem konstrukcja nośna dachu powinna być w pełni 
przygotowana, powłoki ochronne elementów konstrukcyjnych drewnianych i 
stalowych całkowicie utwardzone. 

• Nie montować płyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obróbki. 
• Przed montażem oderwać folię maskującą 50 cm od brzegu płyt. Resztę folii 

zdjąć po zakończeniu montażu. Otwarte brzegi płyt zabezpieczyć folią 
samoprzylepną. 

• Upewnić się, że profile, uszczelki, śruby mocujące i materiały pomocnicze nie 
oddziałują niekorzystnie mechanicznie - na płyty. 

• Należy zapewnić właściwą głębokość osadzenia płyt w profilu mocującym - 
min. 20 mm, przynajmniej 1 żeberko musi być osadzone w profilu systemu 
nośnego. 

• Płyt nie wolno osadzać zbyt ściśle, ze względu na rozszerzalność cieplną płyt 
i konieczność zapewnienia swobody ruchów dylatacyjnych. Wymagany luz 
dylatacyjny - 3,5 mm na każdy metr długości lub szerokości płyty. Otwory na 
śruby montażowe powinny mieć, w przypadku arkusza o dł.2000 mm, 
średnicę większą o 6 mm od średnicy trzpienia śruby mocującej, a otwory na 
podkładki grzybkowe średnicę min. 18 mm. Każde kolejne 1000 mm arkusza 
wymaga zwiększenia średnicy o dalsze 2,5 mm. 

 
4 Kontrola jakości, badania, odbiór wyrobów 

 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 4 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
4.1 Badania materiałów 
 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych, oraz normami powołanymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 
4.1.1 Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

• wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, 
ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy 
wilgotnościomierza elektrycznego, 

• równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy 
łaty, 

• przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę ścierania, 

• obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 
(skrobania) i dotyku, 
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• zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez 
ocenę wyglądu i próbę zwilżania, 

• chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
• obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
• złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę 

wyglądu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 3, a 
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
4.1.2 Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
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 zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
4.1.3 Badania w czasie odbioru robót 
 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w 
zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoża, 
• prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od 
daty ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 
przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza 
nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 
dokumentów: 

• czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 specyfikacji, 

• czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu 
doby nie spadła poniżej 0°C. 

 
Opis badań 
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Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną 
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania 
tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 
przyczepności). 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za 
pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. 
próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 
250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 
gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o 
dostatecznej przyczepności. 
Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak powyżej. 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o 
wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało 
odsłonięte lecz nie naruszone. 
Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 
przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować 
wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy 
sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak 
pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 
następujący: powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i 
natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą 
kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta 
powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar 
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych jak powyżej. 
 
4.1.4 Odbiorom związanym z zadaszeniem podlegają : 
• dostarczone na budowę elementy zadaszenia, 
• sprawdzenie prawidłowości montażu pokrycia dachowego w zakresie zgodności 

z instrukcją montażu producenta. 
 

5 Obmiar robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 5 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 
warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
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Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2. 
Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni 
tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 

6 Odbiór robót 
 
6.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 6 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w 
pkt. 4 niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża 
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania 
wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
6.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje). 
 
6.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
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określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania 
prac, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 
specyfikacji, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla 
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
nieprawidłowości wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości tynku zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z 

zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
6.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 6.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 

7 Rozliczenie robót 
 
Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót budowlanych podano w pkt. 7 
Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. Wymagania ogólne. 
 
Rozliczenie robót tynkarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
tynkowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty tynkowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem 

bądź zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

• osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
• umocowanie profili tynkarskich, 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

robót tynkowych, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 
odpadów), 

• likwidację stanowiska roboczego. 
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W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m 
od poziomu ich ustawienia. 
 

8 Dokumenty odniesienia 
 
Dokumenty odniesienia zgodnie z pkt. 8 Specyfikacji technicznej nr ST-0.0. 
Wymagania ogólne. 
 
Ponadto: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
(Norma wycofana bez zastąpienia). 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
Aprobata techniczna ITB na poliwęglan komorowy 
- AT-15-3366/1999 
- AT-15-4542/2000 
- AT-15-4764/2002 
- AT-15-3398/2003 
- Certyfikat zgodności. 
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