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 WYMAGANIA OGÓLNE   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wy-

konania i odbioru robót w obiektach budowlanych: 
1. Wymiana wykładziny PCW.  
2. Rozebranie ścianek działowych 
3. Wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładziny PCW 
4. Wykucie otworów w stropodachu   
5. Osadzenie świetlików dachowych 
6. Wykonanie ścianek działowych 
7. Uzupełnienie z płytek ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych  
8. Uzupełnienie posadzek cementowych i z PCW po robotach budowlanych 
9. Wykonaniu (uzupełnienia) tynków i gładzi gipsowych. 
10. Pomalowanie wszystkich pomieszczeń 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

stosowanej jako dokument przetargowy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania 
ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 

1.4.3. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.4. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 

1.4.5. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.6. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
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robót budowlanych. 

1.4.8. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.9. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego 

1.4.10. wyrobie budowlanym – naleŜy 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 
uŜytkową. 

1.4.11. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.12. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.13. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.14. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.15. odpowiedniej zgodności – naleŜy 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. 

1.4.16. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

1.4.17. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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b) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 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. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące odpowiednie aprobaty 
techniczne do zatwierdzenia przez inwestora. 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. 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. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5. OBMIAR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

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.  

6. ODBIÓR ROBÓT 
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6.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

6.2. Odbiór robót zanikaj ących 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. 

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) 

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 dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

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 konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 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 (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

2. ulegających zakryciu 

3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 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. 
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 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zuŜytych 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. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Ustawy 

– 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). 

 

8.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– 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). 

– 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. Nr 120, poz. 1126). 

– 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-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

 

8.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
– rozbiórki i osadzenie istniejącej stolarki drzwiowej 
- rozebranie ścianek działowych 
- zerwanie posadzki  
- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 
- rozebranie ścian z cegły ceramicznej 
- wywózka gruzu na wysypisko śmieci 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 
2.1. Dla robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

5.2.1. Obiekty  

(1)  Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub 
odwieźć na miejsce składowania. 

 (2)  Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyŜej. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
  – Rozbiórki elementów – [m3] 
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8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera.
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B.02. ROBOTY MUROWE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
- uzupełnienie ściany z cegły pełnej 
- ułoŜenie nadproŜy drzwiowych  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. 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 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać 
dla cegły – 10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 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 zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne 

cegły nie rozpadła się. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
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1 :  0,5 :  4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy 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 naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 
1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w mu-
rze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
g) 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 dłuŜszej przerwie naleŜy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17 mm, a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy 

przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
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sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

8.2. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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 B.03. Roboty betonowe 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
Betony konstrukcyjne. 
Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
2.1. wykonania betonów konstrukcyjnych. 

3. Sprzęt 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach 
produkujących mieszanki betonowe i transportowane na plac budowy specjalistycznym sprzętem do 
tego przeznaczonym. 

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 
• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 
• Pompa do betony lub pojemniki które podnoszone są dźwigami 
• Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 

• Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜli-

wiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-
niających wymaganą wielkość otuliny. 

• Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za 
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pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy 
stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 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 0,35–0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

• Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, 
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
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w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
• Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 

• Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-
niami. 

(2) Okres pielęgnacji 
• UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
• Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
• pęknięcia są niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niŜ 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
• wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
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Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 
załoŜonej w projekcie technicznym. 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru - zgodnie z zawartą umową. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyŜej. 
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciąŜeniu wg PN-89/S-10050. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoŜa 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
Podbeton na podłoŜu gruntowym. 
Płaci się zgodnie z zawartą umową., która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, przygotowanie, ułoŜenie, 
zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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B.04. STOLARKA 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
- świetliki dachowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
Wbudować naleŜy stolarkę typu Porta oraz stolarkę wygłuszoną fabrycznie kompletnie wykończoną 
wraz z okuciami.  

2.1. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.2. Stolarka okienna PCW o profilach pięciokomorowych – montaŜ wg instrukcji producenta. 

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4.  Transport 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeŜy. 

5.1.1.  Przed osadzeniem świetlików  naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego 
ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Świetliki dachowe  naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z wy-
maganiami producenta. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie świetlików 

5.2.1. Osadzanie świetlików 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać pianką poluretanową, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych jak wyŜej. Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000 
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B.05. TYNKI 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 
– Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 
– Gładzie gipsowe 
– Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-
świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone 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 objętoś-
ciowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
–  gatunek I  80% 
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–  gatunek II  75% 

2.5. Materiały do suchych tynków 

2.6. Gładzie gipsowe wykonać wg instrukcji producenta 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoŜy 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 

PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
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+5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm 
na długości łaty dwumetrowej. 

4.  Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

5.  Kontrola jakości 
5.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej). 

5.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i kon-
systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

5.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

6.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.  Odbiór robót 
7.1. Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

7.2. Odbiór tynków 

7.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
7.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

7.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 

7.4. Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne 
Wg punktu jak wyŜej. 
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8.  Podstawa płatności 
- Tynki wewnętrzne i gładzie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

9.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
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B.06. ROBOTY POKRYWCZE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 
- Pokrycie dachu. 
- Obróbki blacharskie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne 

2.2. Papa termozgrzewalna modyfikowana na osnowie  z  włókniny poliestrowej  nawierzchniowa i 
podkładowa np. wg Świadectwa ITB nr 974/93 

2.3. Blacha stalowa tytanowo cynkowa gr. 0,6 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

3. Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa termozgrzewalnej pierwszą warstwę a drugą warstwę 

zgrzewany palnikiem gazowym do warstwy pierwszej. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego  z murem kominowym lub  innymi wystającymi  z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwi ć wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niŜ 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
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5.4. Obróbki blacharskie 

•roboty blacharskie z blachy tytanowo cynkowej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niŜszej od -15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych 
podłoŜach. 

6.Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równo rzędnym dokumentem. 
b) Materiały   izolacyjne   dostarczone   na   budowę   bez   dokumentów   potwierdzających   
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz   sprawdzenie   właściwości   technicznych   tych   materiałów   z   
wystawionymi   atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.Odbiór robót 

8.1. Odbiór pokrycia z papy 

• Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
• sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 

szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia 
papy, 

• sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. 
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
• Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów 

kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

• Pokrycie z papy. 
• Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej. 
• Obróbki blacharskie. 
• Płaci się za ustaloną ilość „m" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, 
• zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy 
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10. Przepisy związane 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
• PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
• PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
• cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
• badania przy odbiorze. 
• PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe 
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B.07.  POSADZKI 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
- Warstwa wyrównawcza grubości 5 mm, wykonana z zaprawy samopoziomującej z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoŜa, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko  
- Posadzki właściwe. 
- Posadzka z wykładzin rulonowych typu Polyflor Pur lub wykładzina o podobnych parametrach z 

listwami prześcienymi 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Zaprawy klejowe wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.3. Wykładzina PCW 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.6. Zaprawa samopoziomująca – musi posiadać świadectwo ITB oraz atest Państwowego Zakładu 
Higieny 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podłoŜa, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko. 
Wymagania podstawowe. 
Zaprawa klejowa powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
Zaprawę klejową naleŜy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
Zaprawę samopoziomującą naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 



 29

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki,  

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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B.06. ROBOTY MALARSKIE  

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
- Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Farby budowlane gotowe 

2.1.1.  Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach i gladziach moŜna stosować farby akrylowe z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.1.3. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 µm 
– przyczepność do podłoŜa – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoŜa, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować 

spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W 
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okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-
czeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoŜy 

5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, 
a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
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oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór podłoŜa 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 
 

 

 

 

 

 
 


