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1.    WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszo wach  
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
Inwestor: Gmina Bojszowy  , 43-220 BOJSZOWY, ul. Gaikowa 35,  
 
Charakterystyka obiektu:  
 
Rozbudowywany budynek Biblioteki Gminnej w Bojszowach, jest budynkiem wolnostojącym, 
dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczonym,  w zasadniczej części a w obrębie 
klatki schodowej trójkondygnacyjnym. Obiekt jest murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany 
fundamentowe żelbetowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków żużlobetonowych SM185, stropy 
żelbetowe gęstożebrowe typu ''ACKERMAN”. 
Zakłada się rozbudowę na parterze w stronę południowo-wschodnią ( w stronę ulicy Gościnnej) oraz 
rozbudowę w stronę północno-zachodnią. Rozbudowa na parterze będzie zawierać pomieszczenie Sali 
odczytowej wraz z zapleczem i garderobą oraz dodatkowe pomieszczenie magazynowe dla Gminnego 
Towarzystwa Sportowego ( GTS). Na piętrze projektuje się rozbudowę w stronę północno - zachodnia – 
rozbudowa zawierać będzie czytelnię oraz Dział dziecięcy . Dodatkowo projektuje się dostawienie szybu 
dźwigu przeznaczonego dla niepełnosprawnych. 
 
Parter  
Wejście do budynku prowadzić będzie pod pergolą wzdłuż rozbudowanej części mieszczącej salę 
odczytową. Wejście zostanie przesunięte tak, aby nie wchodzić bezpośrednio na schody. Zamiast 
wiatrołapu proponuje się zastosowanie kurtyny powietrznej. W pomieszczeniu pierwotnie użytkowanym 
jako kawiarnia będzie wykonany hol wejściowy oraz sanitariaty ( także dla niepełnosprawnych). Z holu 
projektowanego będzie można dostać się do pomieszczeń dyrekcji i księgowej ,( umieszczone w 
dotychczasowym magazynie) oraz przejść w stronę schodów i dźwigu. Sala odczytowa jest również 
dostępna z holu na parterze. Do obsługi Sali odczytowej służą pomieszczenia zaplecza cateringowego, 
garderoba dla klientów oraz zaplecze Sali ( np. przeznaczone na sztaplowanie krzeseł, przechowywanie 
rzutnika itd.)..Dźwig dostępny z holu obsługuje dwie kondygnacje. 
Pomieszczenia na parterze przeznaczone do obsługi Gminnego Towarzystwa Sportowego oraz 
przeznaczone dla obsługi boiska „ORLIK” są dostępne z zewnątrz ( są to magazyny, WC dla wodzów 
meczu). Również kotłownia jest dostępna z zewnątrz. 
 
Piętro 
 Z klatki schodowej bezpośrednio wchodzi się do Sali bibliotecznej. Sala biblioteczna będzie miała 
bezpośrednie wejście do  projektowanej czytelni oraz  działu dziecięcego. Przy dziale dziecięcym 
zaprojektowano pomieszczenie socjalne i łazienkę.  Takie założenie funkcjonalne pozwoli na kontrolę 
nawet przez jednego pracownika biblioteki wszystkich działów ( czytelni, stanowisk komputerowych, 
działu ogólnego i dziecięcego) ; pozwoli również na łatwy dostęp do pomieszczenia socjalnego z toaletą 
dla pracowników 
Zakłada się zastosowanie dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
bez maszynowni . Ilość przystanków : 2.  
Należy wykonać nowe hydroizolacje pionowe i poziome. Istniejący stropodach będzie rewaloryzowany – 
zostaną zdjęte wszystkie istniejące warstwy a strop będzie ocieplony  styropianem,  papą 
termozgrzewalną. 
Modernizowany budynek będzie ocieplony, stolarka okienna będzie wymieniona. Zakłada się wymianę 
wszystkich instalacji grzewczych i sanitarnych. 
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Powierzchnia zabudowy 343,96 m2 

Powierzchnia obiektu - netto 420,89 m2 

Powierzchnia użytkowa obiektu (podstawowa i pomocnicza) 354,58 m2 

Łączna kubatura brutto części nadziemnej obiektu 
w tym: kubatura pergoli (otwarta) 

2244,00 m3 

112,68 m3 

Wysokość budynku (obiektu) 8,00 m 
Szerokość budynku (obiektu) 20,00 m 
Długość budynku (obiektu) 25,73 m 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
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. 
 
budowli  - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe,  nadziemne i  podziemne przejścia dla pieszych, sieci  uzbrojenia terenu, budowle  
sportowe, cmentarze, pomniki, a takie części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
obiekcie małej architektury  -należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
 
tymczasowym obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć  obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę,  obiektu budowlanego. 
 
robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
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 i place pod śmietniki. 
 
terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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pozwoleniu na budow ę - 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, operat/ 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. 
 
aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
właściwym organie  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 
 
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 organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy 
określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
 
organie samorz ądu 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, póz. 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. 
 
opłacie  - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
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   i   ewentualnie   dodatkowych   załączników.   Wpisy w   rejestrze   obmiarów  
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez   Zamawiającego,   niezbędne   do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
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. 
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odpowiedniej   zgodno ści    -   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. 
 
projektancie    -  należy   przez   to   rozumieć   uprawnioną   osobę   prawną   lub   fizyczną   będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 
rekultywacji  - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
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 inwestorskiego  - osoba posiadająca odpowiednie w/kształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interes/ inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
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. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące 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 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 dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 
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. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.5.5. 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 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 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. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własno ści 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. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
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. 
 
1.5.9. Bezpiecze ństwo 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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 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 używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie si ę 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. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
 
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  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2.  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 koszt/ 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów 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. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
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. 
 
2.4. 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. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST 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. 
 
3. 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 SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 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. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące 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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotycz ące 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 usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Przed rozpocz ęciem 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, 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r obót zgodnie z umow ą lub kontraktem 
oraz za jako ść  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót ,  za  ich   zgodno ść  z  
dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza cji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.2.4. 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. 
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6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jako ści 
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, SST. 
 
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. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści 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 SST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
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 i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie 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 
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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. 
 
6.4.  Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 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. 
 
6.5.  Raporty z bada ń 
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. 
 
6.6.  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 SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki t/ch 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 SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 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. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
[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. 
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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, 
• 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. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[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 SST. 
 
[3] Dokument/ laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikat/ 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] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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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. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, 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 płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej i przedmiarze robót. 
 
7.3.  Urządzenia i sprz ęt 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. 
 
7.4. Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 
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później jednak niż w ciągu 7dni 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, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy  
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. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
8.4.1. 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 
przedłożonych 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, że 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. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację   powykonawczą,  tj.   dokumentację   budowy  z   naniesionymi   zmianami   

dokonanymi   w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia 
jakości (PZJ), 

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

9. rysunki    (dokumentacje)    na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.    na   przełożenie    linii   
telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)   oraz  protokoły  odbioru   i   przekazania tych   robót 
właścicielom 
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urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. 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   robot/  poprawkowe   lub   uzupełniające   będą zestawione  wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin w/konania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 
 
9.     PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. 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 SST 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. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie Tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

19 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 
2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, póz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. 
zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 
późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
póz. 2086). 

 
10.2. 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, 
póz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
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, póz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 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, póz. 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-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
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, póz. 2041). 
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 (Dz. U. Nr 198, póz. 
2042). 

10.3.      Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, 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-Rozwój 
owy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac:  

• Rozbiórki ścian  
• Rozbiórka schodów 
• Rozbiórka warstw posadzkowych 
• Rozbiórki elementów betonowych ( fundamenty) 
• Rozbiórka stropu 
• Wykucie otworów pod otwory drzwiowe i okienne 
• Wykucie gniazd w ścianach pod belki stalowe 
• Demontaż drzwi i okien 
• Demontaż parapetów z lastryko 
• Demontaż balustrad i krat stalowych 
• Skucie tynków 
• Demontaż zadaszenia 
• Demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich 
• Rozbiórka pokrycia z papy 
• Demontaż okładzin ściennych (kamień, boazeria, płytki) 
• Rozbiórka ogrodzenia 
• Rozbiórka nawierzchni asfaltowej, z płyt betonowych i kostki brukowej 
• Wycinka drzew i krzewów 
• Wywóz gruzu, ziemi i złomu 

 
2. MATERIAŁ 
 
W powyższych robotach nie występują materiały do zabudowy.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do rozbiórek zawarte zostały w ST Ogólnej 
 
3.2.Sprzęt do rozbiórek  
 
Wykonawca przystępując do wykonania robót rozbiórkowych powinien się wykazać możliwością 
korzystania z poniższego sprzętu 
 

• Do odspajania – młoty, majzle, kilofy, młoty elektryczne, wiertarki, szlifierki kątowe, frezarki 
• Do wydobywania i ładowania – łopaty, taśmociągi, taczki, wiadra, zsypy 
• Do transportu – samochody samowyładowcze, ładowarki, 
• Do zabezpieczenia – stemple, kliny, 
• Do cięcia – piły ręczne i elektryczne, szlifierki kątowe, nożyce 

 
Sprzęt powinien posiadać aktualne niezbędne badania i przeglądy. Powinien być w pełni sprawny i 
bezpieczny w obsłudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP  
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4.TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Ogólnej 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do rodzaju materiałów 
rozbiórkowych i ich wielkości oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być 
dostosowana do wydajności sprzętu do rozbiórek. Zakłada się, że Wykonawca korzystał będzie z 
samochodów samowyładowczych o ładowności do 5t. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Ogólnej. 
 
5.2.Roboty przygotowawcze  
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• Teren rozbiórki ogrodzić w sposób uniemożliwiający przejście osobom nieupoważnionym 
• Odpowiednio oznakować teren rozbiórki 
• Podstemplować fragmenty stropu w okolicy rozbiórek (nadproża) 
• Zabezpieczyć elementy pozostające przed uszkodzeniem 
• Ustawić zsypy i rynny przy rozbiórkach wykonywanych na wyższych kondygnacjach 
• Ustawić rusztowania 
• Zdemontować elementy instalacji prowadzonej po rozbieranym elemencie 

 
5.3.Roboty rozbiórkowe  
 
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2006 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram rozbiórek  
Rozbiórki prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w celu uniknięcia awarii  
Tynki skuwać młotami tak, aby nie uszkodzić ściany w sposób zagrażający jej stabilności. Ściany należy 
oczyścić z pozostałości tynku szczotkami aby zapewnić odpowiednią przyczepność nowego tynku do 
ściany. 
Materiał z rozbiórek należy segregować i utylizować zgodnie z asortymentem. Inwestor ma prawo 
zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłową utylizację materiałów. 
 
5.4.Ochrona przeciwpo żarowa 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprawny sprzęt przeciwpożarowy podczas prac 
rozbiórkowych, szczególnie podczas cięcia i spawania elementów w pobliżu materiałów łatwopalnych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikającym z 
niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Ogólnej. 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w takim zakresie aby zapewnić pełne 
bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji i otrzymanie efektu zgodnego z projektem. Wszelkie odstępstwa od 
projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Ogólnej. 
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Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych jest m2 i m3. 
W przypadku wykucia drzwi i okien do 2 m2 jednostką jest sztuka. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Ogólnej. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Ogólnej 
 
Cena obejmuje: 

• Prace pomiarowe i pomocnicze 
• Transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usunięcie poza teren budowy 
• Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
• Zabezpieczenie zachowanych elementów przed zniszczeniem 
• Przeprowadzenie demontażu 
• Oczyszczenie podłoży z resztek demontowanych elementów 
• Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY ZIEMNE (ST 02) 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 

BUDOWĘ l ROBOTY ZIEMNE – Kod CPV 45111200 
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1.    WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki publicznej w 
Bojszowach  
 
1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy  
i obejmują: 
• Wykopy pod fundamenty 
• Obsypanie fundamentów z zagęszczeniem 
• Podkłady z piasku 
• Wykop wokół budynku odcinkami – izolacja piwnic 
• Drenaż opaskowy budynku 
• Warstwa wegetacyjna na dachu wraz z roślinnością ekstensywną 
• Korytowanie pod warstwy drogowe 

 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2.     MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

30 

 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów 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. 
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
 
2.3. 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 lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
 
2.5. Materiał na podbudow ę pod posadzk ę 
Materiałem na wykonanie podbudowy pod posadzkę jest piasek zgodny z normą PN-B-11113 o 
zagęszczeniu U≥5  
 
2.6. Materiał na wykonanie drena żu 
Drenaż opaskowy z rury drenarskiej Ø110, w obsypce ze żwirku drenarskiego, studzienki drenarskie 
systemowe PE (np. Wavin) średnicy 315 mm 
 
3.     SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
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ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego  wydobywania  i   przemieszczania  gruntów   (zgarniarki,   równiarki,   itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące 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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
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 
Inspektora nadzoru 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. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
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Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt 
 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte w ST00 – Wymagania ogólne 
 
6.2.  Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp nie może  różnić  się od   pochylenia projektowanego  o więcej   niż   10% wartości  
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBOT 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 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 lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
 
8.     ODBIÓR ROBOT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, robot/ podlegają następując/m etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
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 robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
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8.3.Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
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 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
 
9.     PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-B-02480  Grunt/ budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452  Grunt/ budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481  Grunt/budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493  Grunt/ budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

  odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

BETONOWANIE (ST 03) 
BETONOWANIE – KOD CPV 45262300-4 

ZBROJENIE – KOD CPV 45262310-7 
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1. WSTĘP  
 
1.1.Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu..  
 
1.2.Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac:  

• Pale wiercone 
• Fundamenty żelbetowe; płyty, oczepy, ściany fundamentowe 
• Rdzenie, słupy, wieńce i belki żelbetowe 
• Ściany żelbetowe  
• Schody żelbetowe 
• Płyta żelbetowa stropowa wraz z belkami stalowymi 
• Konstrukcja żelbetowa szybu windowego (płyta denna i stropowe, ściany) 
• Chude betony i poduszki betonowe  
• Fundamenty pod słupy zadaszenia 
• Wylewki cementowe 

 
 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy  realizacji umowy 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
wykonawczym. 
 
1.3.Przedmiot i zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem rusztowań, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 
-  przygotowaniem i montażem zbrojenia 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
 
Czynności związane z wykonaniem pali: 
− wytyczenie osi pali i zabezpieczenie instalacji na i pod powierzchnia ziemi 
− wykonanie pali 
− wykonanie iniekcji podstaw 
− wywiezienie urobku i innych odpadów powstałych po wykonaniu i badaniach pali 
− roboty wykończeniowe: rozkucie głowic pali i uporządkowanie terenu robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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1.4.Określenia podstawowe 
 
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. 
Nasiąkliwo ść betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopie ń wodoszczelno ści – 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. 
Stopie ń mrozoodporno ści – 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). 
Wytrzymało ść 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. 
Pal – smukły element konstrukcyjny zastosowany do przeniesienia oddziaływań z obiektu budowlanego 
przez warstwy gruntów słabych do głębiej położonych warstw gruntu nośnego lub skały 
Pal wiercony  – pal wykonany w otworze wiertniczym z zastosowaniem rury osłonowej  przez usuwanie 
urobku i wypełnienie otworu betonem zbrojonym lub niezbrojonym 
Rura obsadowa – rura służąca do zabezpieczenia ścian otworu podczas wykonywania pala 
Iniekcja podstawy pala – wprowadzenie pod ciśnieniem iniektu (zaczyn cementowy) pod podstawę 
pala. 
 
 
1.5.  Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 
 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
 
2. MATERIAŁY  
 

2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w 
punkcie 2 
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 wymienione w pkt. 1.2. należy wykonać z betonów klasy B10 i B25 zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
 

2.2. Szalowanie 
 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

39 

do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
2.2.2 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. 

 
2.2.3 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. 
 
2.3. Zbrojenie 
 
2.3.1. 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, 
gatunku RB500W 
 
2.3.2. Właściwo ści mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 
2001-04-1115) o następujących parametrach: 
średnica pręta w mm 6÷20 
- granica plastyczności Re (min) w MPa500 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa550 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa490 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa375 
- wydłużenie (min) w % - 10%           
- zginanie do kąta 60° 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 
gołym okiem. 
 
2.3.3. Siatki zgrzewane 
 
Siatki zbrojeniowe zgrzewane zastosowane są do zbrojenia wylewek cementowych w pomieszczeniach 
biurowych. 
Siatki te są układem  prostopadłych względem siebie drutów tego samego gatunku (BSt 500), 
połączonych na skrzyżowaniu oporowym zgrzewaniem garbowym.  
Średnica prętów 3- 5 mm, oczka 15x15 cm, 10x10 cm. 
 
2.3.4. 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 normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
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- 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. 
 
2.3.5. Drut monta żowy  
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
 
2.3.6. Podkładki dystansowe  
 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
2.3.6. Elektrody spawalnicze 
  
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264  
 
2.4. Składniki mieszanki betonowej  
 
2.4.1. Cement  
 
Do stosowania dopuszcza się tylko cementy podane poniżej.  
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005 
Cement portlancki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  
 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
• zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
• zawartość alkaliów do 0,6%, 
• zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
• zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed 
użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
• oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
• sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. 
 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
• początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
• koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
• oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm 
 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej 
niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
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2.4.2. 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 organicznych - 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.  
 
2.4.3. 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). 
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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. 
 
2.4.5. 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. 
 
2.5. Beton 
 
Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; 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. 
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 – 400 kg/m3 – dla betonu klasy B-30, 
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: 
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– 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. 
Mieszankę betonową do pali należy zaprojektować zgodnie z normą PN-B-03264:2002. Powinna być 
odporna na segregację, wysokoplastyczna, dobrze urabialna, zwięzła, wodoszczelna, posiadać zdolność 
do samo zagęszczenia i dobrą zdolność rozpływu 
 
2.6. Stal walcowana – belki stropowe, stal S235, kształtownik HEAA 240 
 
2.7. Warunki przyj ęcia na budow ę 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. 
 
2.8. 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 poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć 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. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 3. 
 
3.2. 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 niebezpieczne 
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dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
3.3. 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. 
 
3.3.1.Mieszanie składników 
 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosować mieszarek wolnospadowych). 
 
3.3.2.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. 
 
3.3.3.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. 
 
3.4. Sprzęt do palowania – specjalistyczny sprzęt, w pełni sprawny, posiadający niezbędny zapas mocy 
zapewniający bezpieczeństwo. Palownice wyposażone w odczyt głębokości, opory wciskania i 
wyciągania rur, objętość betonu, czas pracy. Dźwig samochodowy do ustawiania zbrojenia w otworach 
palowych 
Wszystkie elementy hydrauliki systematycznie przeglądane i serwisowane. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 4.  
 
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – w g PN-EN 197-1:2002 
• 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. 
• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający 

dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 
 
4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 
zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem 
innych klas i gatunków. 
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4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
 
4.4.1.Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 
masy w stosunku do stanu początkowego. 
 
4.4.2.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 
 
4.6. 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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 5.  
 
5.2. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej w punkcie 5.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań i 
rusztowań. 
 
5.3. Warunki przyst ąpienia do robót 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru 
 
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., 
• 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. 
 
5.4. Przygotowanie zbrojenia 
 
5.4.1. Przygotowanie, monta ż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom  normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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5.4.2. Czyszczenie pr ętów  
 
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. 
 
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. 
 
5.4.3. Prostowanie pr ętów  
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.4.4. Cięcie pr ętów 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. 
 
5.4.5. Odgięcia pr ętów, 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. 

 
5.5. Monta ż zbrojenia  
 
5.5.1. 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. 
 
5.5.2. 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 cm, 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. 
Ściany żelbetowe klatki schodowej kotwić do istniejących elementów konstrukcji poprzez kotwy wklejane  
 
5.6. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki b etonowej 
 
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. 
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 przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

• 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; 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

48 

• 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. 

 
5.7. Wykonanie podkładu cementowego 
 
- grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm 
- grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm 
- grubość podkładu pływającego na izolacji przeciwdźwiękowej i cieplnej nie powinna być mniejsza niż 40 

mm,  
  a w przypadku izolacji z materiałów sztywnych nie mniejsza niż 35 mm  
- na podkładzie powinny być wykonane projektowane dylatacje przeciwskurczowe, cokoły, spadki 
- szczeliny powinny być wykonane w miejscu dylatacji całego obiektu, przy fundamentach urządzeń, przy 

liniach rozgraniczających posadzki o różnych obciążeniach; szerokość szczelin powinna wynosić od 
4mm do 12mm 

- szczeliny powinny być uzupełnione elastycznym materiałem dylatacyjnym 
- szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonywane w odległościach 

• 4m w pomieszczeniach zamkniętych na podłożu gruntowym 
• 6m w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury 
• 5,5 m w pozostałych przypadkach 

- temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu 
powinna być wyższa niż 5oC 

- zaprawę cementową  należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, między listwami kierunkowymi 
o wysokości równej grubości podkładu, zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 
powierzchni podkładu 

- na świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe na głębokość 
od 1/3 do 1/2 grubości  

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z 

projektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2- metrową łatą nie powinna wskazywać 
prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub 
pochylonej nie powinno przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości pomieszczenia 

- posadzka betonowa pod posadzkę żywiczną powinna mieć średnią wytrzymałość na odrywanie nie 
mniejszą niż 1,5 MPa, minimalną miejscową wytrzymałość nie mniejszą niż 1,0 MPa i średnią 
wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 25 MPa. 

  
5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu 
 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5oC, 
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. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C 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 35oC. 
 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.10. 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.  
 
5.11. 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. 
 
5.12. 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 stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić 
według PN-B-06251. 
 
5.13. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
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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. 
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. 
 
5.14. Roboty palowe 
 
5.14.1. Roboty przygotowawcze 
 
Roboty przygotowawcze składają się z: zapewnienia dojazdu, usunięciu przeszkód, wytyczenia 
fundamentów  i osi pali 
Wytyczenie osi pali musi być wykonane przez uprawnionych geodetów 
 
5.14.2. Wiercenie z rurowaniem 
 
W trakcie wykonywania robót palowych należy systematycznie kontrolować warunki gruntowe i poziom 
wody gruntowej. Z każdej nawierconej nowej warstwy gruntu powinna być pobrana próbka i poddana 
ocenie makroskopowej, następnie przechowywana do odbioru pali. 
Platforma robocza powinna zapewnić stateczność wiertnicy. W razie potrzeby teren należy utwardzić. 
Kolejność prac przy wykonywaniu pali: 
• najazd wiertnicy i ustawienie rury osłonowej na geodezyjnie wytyczoną oś pala 
• wkręcenie lub wciśnięcie pierwszej rury osłonowej 
• wiercenie otworu, w miarę potrzeby uzupełnianie wody, aby utrzymać wymagane nadciśnienie 
• montaż kolejnych elementów rur osłonowych 
• po osiągnięciu projektowanej rzędnej przygotowanie dna otworu do betonowania 
• montaż zbrojenia, wstawienie i ewentualne połączenie szkieletów i rurek iniekcyjnych 
W gruntach nawodnionych należy utrzymywać nadciśnienie wody wewnątrz rur co najmniej 1m w trakcie 
całego procesu wiercenia i zbrojenia, aż do zabetonowania pala. W celu zapobieżenia rozluźnieniu 
gruntu na pobocznicy i niekontrolowanemu napływowi wody gruntowej pod podstawę pala oraz 
powstawaniu kawern i zapadlisk konieczne jest ciągłe utrzymywanie zagłębienia spodu rurowania poniżej 
dna otworu (tzw. wyprzedzanie rurą). Wielkość wyprzedzania należy dostosować do warunków gruntowo-
wodnych. Rury osłonowe powinny być gładkie, czyste, nie zdeformowane ani zowalizowane, o pewnych 
zamkach zdolnych do przeniesienia występujących momentów obrotowych i sił podłużnych. 
 
5.14.3. Wbudowanie zbrojenia 
 
Przygotowane do wprowadzenia do otworu zbrojenie powinno być oczyszczone z łuszczącej się rdzy i 
zanieczyszczeń gruntem. 
Szkielet zbrojeniowy powinien być dostatecznie sztywny i prostoliniowy aby nie odkształcał się i nie tarł o 
wnętrze otworu. Jako usztywnienie stosować pierścienie, nakładki i skratowania. 
Rozstaw prętów powinien być nie mniejszy niż 10 cm i 8cm dla kruszywa o ziarnach mniejszych niż 2 cm. 
Zbrojenie powinno być wpuszczone do otworu przez zastosowanie odpowiednich zawiesi, podczas 
betonowania powinno być utrzymywane na projektowanym poziomie 
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5.14.4. Betonowanie pala 
 
Przed betonowaniem dno wykopu należy oczyścić . 
Betonowanie należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu wiercenia 
Średnica rur wlewowych powinna być większa od ośmiokrotnego wymiaru największego kruszywa i nie 
mniejsza niż 150 mm 
Rura powinna być doprowadzona do dna otworu przed betonowaniem 
Minimalne zanurzenie rury w betonie to 1,50 m 
Beton górnej części pala powinien być zagęszczony wibratorem wgłębnym. 
Prędkość betonowania powinna wynosić co najmniej 4m3/godz 
Betonowanie pala prowadzić bez przerw 
Podczas wyciągania rura musi być opuszczana powtórnie o 20 cm co najmniej 2 razy na długość  
Prowadzić monitorowanie parametrów betonowania takich jak ciśnienie i ilość podawanej mieszanki, 
prędkość podciągania rury i jej zagłębienie w betonie. 
W przypadku prawdopodobieństwa przerwania ciągłości betonu, przerwać betonowanie i zastosować 
środki naprawcze (wypchnięcie mieszanki zanieczyszczonej gruntem od dołu), a jeśli to jest niemożliwe 
uznać pal za niewykonany. Pal wątpliwy powinien być poddany próbom ciągłości 
Skład mieszanki betonowej i jej konsystencja powinny być dobrane do rodzaju gruntu 
Beton na wierzchu słupa mieszanki zanieczyszczony przez ciecz stabilizującą powinien wznieść się 
ponad poziom głowicy pala i usunięty. 
Rury osłonowe wyciągać stopniowo i z prędkością taką, aby nie dopuścić do „chwycenia” rur przez beton, 
co może spowodować podniesienie betonu wraz ze zbrojeniem 
Zaleca się stosowanie iniekcji pod podstawą pala w celu zwiększenia jej nośności 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 6. 
 
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. 
 
6.2. 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. 
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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. 
 
 
6.3. 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, 
• 6 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. 
 
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. 
 
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. 
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Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 
206-1:2003. 
 
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. 
 
Zestawianie wymaganych bada ń wg  PN-EN 206-1:2003 
 

Rodzaj badania Metoda badania 
według Termin lub cz ęsto ść 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 
zanieczyszczenia 

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. 

 
 
6.4. Kontrola deskowa ń i rusztowa ń 
 
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. 
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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%, 
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). 
 
 
6.5.Roboty palowe 
 
Wykonawca powinien zapewnić stały nadzór osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. 
Należy prowadzić dziennik palowania (metryki pali), po zakończeniu robót należy wykonać dokumentację 
powykonawczą 
W razie wątpliwości należy wykonać badanie ciągłości pali 
W celu sprawdzenia jakości wykonanych pali przeprowadza się próbne obciążenie pali. Należy wykonać 
je zgodnie z normą PN-B-02482:1983 i PN-EN-1997-1 na palach próbnych i roboczych 
 
Tolerancje: 

• położenie pala w planie 0.1 x D  
• pochylenie pala w stosunku do projektu 0.02m/m 
• rzędna podstawy pala -50 cm, +20 cm 
• średnica pala -2 cm, +bez ograniczeń 
• rzędna głowicy pala +5 cm 

 
Po oczyszczeniu głowic należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
Jeżeli operaty geodezyjne wskażą odchyłki większe od dopuszczalnych, należy zgłosić to do Projektanta. 
 
W czasie robót należy kontrolować: 

• usytuowanie pala  
• zgodność warunków geologicznych z określonymi w dokumentacji projektowej 
• zgodność zbrojenia z dokumentacją projektową 
• rzędną dna otworu 
• przed betonowaniem usuniecie warstwy osadu na dnie otworu 
• poziomy betonu, rury osłonowej, rury kontraktorowej w czasie betonowania 
• ciągłości betonowania 

 
Badania 

• w czasie betonowania pobiera się minimum 3 próbki betonu z każdego pala 
• badania nośności pala – statyczne i dynamiczne 
• badania ciągłości pala 
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w punkcie 7. 
 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
 
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. 
 
7.3.Jednostki obmiarowe 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m3 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 podkłady cementowe 
1 t zbrojenie 
1 mb pala o określonej średnicy 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. 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). 
 
8.2.1. Dokumenty i dane 
 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
• pisemne  stwierdzenie   Inspektora   nadzoru  w  dzienniku   budowy  o  wykonaniu   robót  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i ST, 
• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 
8.2.2. Zakres robót 
 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 

 
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. 
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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. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
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  
• 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  
 
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.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

57 

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. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi 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. 8.4. „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 betoniarskich. 
 
8.6. Odbiór pali 
 
Zasady ogólne 
Pale należy uznać za wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie powyższe badania dały wynik pozytywny. 
W przypadku usterek nie nadających się do usunięcia i nie zagrażających bezpieczeństwu budowli 
można warunkowo przyjąć pal. 
W przypadku negatywnych wyników Inspektor nadzoru wraz z projektantem powinni stwierdzić czy: 

• nie uzyskanie pozytywnych wyników wynika z błędów wykonania na skutek nie spełnienia 
niniejszej ST i nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynikiem różnicy 
rzeczywistych warunków gruntowych w miejscu wykonywania pala w porównaniu z określonymi 
w dokumentacji geologicznej 

• zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali 
 
Roboty zanikające i ulegające zakryciu 
Należy sprawdzić zgodność parametrów wierconych otworów i użytego zbrojenia z dokumentacją 
projektową 
 
Odbiór końcowy 
Dokumentacja powykonawcza zawiera: 

• metryki pali – zgodne z załącznikiem nr 1 do PN-78/B-02483 
• protokoły z iniekcji podstaw pali 
• dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami 
• geodezyjną inwentaryzację głowic pali 
• świadectwo kontroli jakości szkieletów zbrojeniowych z załączonymi atestami na stal 
• deklaracje zgodności z normą dla dostarczanego betonu 
• wyniki badan betonu 
• wyniki badań nośności i ciągłości pali 
• wyniki innych badań zleconych przez nadzór 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

 
9.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w      
punkcie 9. 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
• łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

58 

• montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową 
i niniejszą ST, 

• wykonanie badań i pomiarów, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy 
 

9.3. Zasady rozliczenia i płatno ści  
 
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 betonow ych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzgl ędniaj ą: 
• 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. 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
 
PN-EN 196:2006  Metody badania cementu.  
PN-EN 197:2002 Cement.  
PN-EN 932:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw  
PN-EN 933:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw  
PN-EN 1097:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw  
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu. 
PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 

i wymagania. 
PN-EN 480:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  
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 12504:2001 Badanie betonu w konstrukcjach.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana 

bez zastąpienia) 
PN-87/N-02251   Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
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PN-N-02211:2000  Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 
PN-ISO 6935:1998   Stal do zbrojenia betonu.  
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-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. 
PN-EN 1536:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (ST 04)  
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE – Kod CPV 45262500-6 
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1. WSTĘP 
 
1.2. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
wznoszeniu konstrukcji murowych przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach 
 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.2. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Specyfikacja dotyczy wykonania elementów murowych takich jak: 
• Zamurowania drzwi i okien  
• Murowania ścian działowych i nośnych z pustaków ceramicznych 
• Przymurowania i przemurowania 
• Wykonanie nadproży z profili stalowych w istniejących ścianach 
• Wykonanie nadproży z prefabrykatów żelbetowych 
• Murowanie kominów z cegły wraz z nakrywą 
• Wykonanie murków z bloczków betonowych pod urządzenia na dachu  
 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 
 
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej: 
 
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 
murowych zaprawą murarską. 
Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
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 kon strukcji 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 w znoszeniu   konstrukcji   murowych  -  
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe. 
Wytrzymało ść średnia elementów murowych na ściskanie - średnia arytmetyczna wytrzymałość na 
ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymało ść 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. 
Nadpro że - belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.  
Nadpro że pojedyncze - nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
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Nadpro że złożone - nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których 
każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadpro że zespolone - nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą wykonywaną na 
miejscu wbudowania. 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 
1.5. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w 
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
• cegła budowlana pełna klasy 150 
• pustak ceramiczny (np. Porotherm lub równoważny) 
• gotowe prefabrykaty – nakrywa komina 
• zaprawy cementowo-wapienne i cementowe 
• wyroby dodatkowe, 
• profile stalowe  
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych  powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Elementy murowe 
-  cegła pełna zgodnie z normą PN-75/B-12001, dopuszczalne odchyłki ±7 mm dla długości, ±5 mm dla 
grubości, ±4 mm dla szerokości, z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe 
spoiny poprzeczne, podstawowe   o   kształcie   prostopadłościanu,    spełniające   rolę   głównego 
elementu konstrukcyjnego, 
-  pustak ceramiczny – grubość ściany 25 cm, wytrzymałość nie mniejsza niż 10MPa, współczynnik 

cieplny0,30 W/m2K, montaż pióro-wpust 
- bloczki betonowe standardowe 
 
2.2.2.Zaprawy murarskie 
 
• zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 
• zaprawa cementowo-wapienna  
•    wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy - klasa 
M5 dla zapraw cementowo-wapiennych 
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana 
przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M" i 
następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od 
tej liczby. 
  
Konsystencja i plastyczno ść (rozpływ)  
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie 
w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie 
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości 
zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. 
 
Czas zachowania wła ściwo ści roboczych  
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być deklarowany 
przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny wykazywać czas nie 
krótszy niż jego wartość deklarowana. 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany według 
PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h, 
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Zawarto ść powietrza  
Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu budowy, 
określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż: 
1)10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
 
Zawarto ść chlorków  
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy zaprawy 
 
Gęsto ść objętościowa zaprawy stwardniałej  
Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-10, zgodnie 
z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3, 
 
Absorpcja wody (nasi ąkliwo ść) 
Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana 
według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż 14% 
 
Wytrzymało ść spoiny  
Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych 
budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie spoiny. 
Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw wytwarzanych na miejscu 
budowy może być określana na podstawie: 
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 
2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących 
- 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania. 
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną w 
PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do normy 
PN-EN 998-2. 
 
Materiały do wykonania zapraw:  
- cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
- wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
- piasek i inne kruszywa mineralne,  których właściwości odpowiadają wymaganiom normy 
PN-EN 13139, ze skał twardych, bez iłu, gliny i ziemi, granulacji 0,25-2,0 mm  
- wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008, może być to każda woda 
zdatna do picia, z rzek i jezior, bez zapachu gnilnego bez zawiesin i grudek. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm polskich lub aprobat technicznych. 
 
2.2.3. Wyroby dodatkowe  
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania 
norm PN-EN 845. 
Stalowe nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 845-2  
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót murowych  
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- 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). 
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2.4. 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. 
Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i 
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 
zanieczyszczeń. 
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.  
Cegły powinny być składowane w przylegających do siebie stosach lub na paletach 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35^. 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. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
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). 
 
3.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. 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. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
- kastrę na zaprawę, 
- szafel do zaprawy, 
- szkopek do wody, 
- palety na elementy murowe, 
- wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
- młotek murarski, 
- przecinak murarski, 
- packę murarską, 
D. Do murowania: 
- kielnię murarską 
- czerpak, 
- łopatę do zaprawy, 
- rusztowania. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych należy prowadzić urządzeniami 
mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, 
wózki. 
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. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 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. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania  robót podano w  ST  „ Wymagania ogólne"  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 5 
 
5.2.  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 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 
mijankowe, 
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 
- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 
• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 
być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC 
• wykonywanie konstrukcji  murowych  o grubości  1   cegły i  grubszych  dopuszcza się przy 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie   zaprawy,    
 
5.3. Ogólne zasady murowania ścianek działowych  
Ścianki  działowe  należy  murować  na  zaprawie  cementowej  o wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm2.  
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. 
 
5.4. Ogólne zasady wykonywania nadpro ży 
Nadproża prefabrykowane stalowe powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2.  Projektowane nadproża z 
profili walcowanych są wykonywane w istniejącym murze z cegły 
Kolejność robót związanych z wykonaniem nadproża: 
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- podstemplowanie stropu w obrębie ściany z nadprożem 
- wykonanie bruzdy oraz osadzenie belki stalowej na poduszce betonowej z betonu B10 o grubości 10-15 

cm 
- belki stalowe przewiercone co ok. 60 cm 
- nawiercenie otworów w murze jak w belce, osadzenie szpilek gwintowanych 
- wykonanie bruzdy z drugiej strony ściany (po 7 dniach) oraz osadzenie belki stalowej jw. 
- skręcenie belek nadprożowych 
- wykucie wymaganego otworu w ścianie 
- owinięcie belek siatką Rabitza i otynkowanie 
 
5.6. Wymagania jako ściowe robót murowych  
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania 
jakościowe, takie jak: 
 
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. 
 
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 1A 1/2 i 1 
elementu murowego, 
- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, -2 mm, 
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 
 
W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, aż do lica muru. 
 
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą 
na głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru. 
 
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzc hni i kraw ędzi 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 1 0 mm na wysokości 
kondygnacji oraz 30 mm na całej 
wysokości budynku 
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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 

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 450 00000-7 
 
6.2.   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. 
 
6.3.   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.  
 
6.3.1.Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności 
dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby 
użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.2. Kontrola  jakości   zapraw  wykonywanych   na   budowie   powinna   obejmować   badania 
wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.4.   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: 
a)   sprawdzenie  zgodno ści   z  dokumentacj ą -  powinno   być   przeprowadzone   przez 
porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną oraz ze 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
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podstawie oględzin 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, 
b) sprawdzenie prawidłowo ści wi ązania elementów w murze, stykach i naro żnikach -  
należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji, 
c) sprawdzenie   grubo ści   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, 
d) 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, 
e) sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   pł aszczyzny   oraz   prostoliniowo ści kraw ędzi 
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, 
f) sprawdzenie pionowo ści powierzchni i kraw ędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 
1   mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową 
g) sprawdzenie poziomo ści warstw  murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi   
do   takich   pomiarów   np.   poziomnicą   murarską  i   łatą  kontrolną   lub poziomnicą wężową 
h) sprawdzenie k ątów pomi ędzy przecinaj ącymi si ę płaszczyznami dwóch s ąsiednich 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 niniejszej specyfikacji, 
i) sprawdzenie prawidłowo ści wykonania ścianek działowych, nadpro ży, gzymsów, przerw 
dylatacyjnych - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją 
projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
j) sprawdzenie liczby u żytych wyrobów ułamkowych - należy przeprowadzać w trakcie robót przez 
oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 
technicznej, 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej i 
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT  
 
7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7 
 
7.2.   Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych  
7.2.1. Ilości   poszczególnych  konstrukcji   murowych   oblicza  się wg  wymiarów podanych  w 
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 
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Tablica 8. Grubo ści konstrukcji murowych z cegieł  
 
Grubości ścian w 1/4 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 

cegłach          

Grubości ścian w 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

cm          

 
7.2.3. Ściany oblicza się: 
Wariant l 
• w metrach kwadratowych ich powierzchni Wariant II 
• w metrach sześciennych ich objętości. 
 
7.2.4. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
 
7.2.5. Wysokości   ścian   murowanych   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. 
 
7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 
 
7.2.8. Od powierzchni [wariant 1} / objętości ścian [wariant 11} należy odejmować: 
- powierzchnie [wariant f) / objętości [wariant 11} 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   [wariant  f)   /   objętości   [wariant  II)   kanałów   spalinowych,   dymowych   lub 
wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami, Wariant l 

- powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2, 
Wariant II 
- objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3. 
 
Z powierzchni [wariant f) / objętości [wariant II) 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 [wariant 1} / objętości [wariant 11} 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, 

- dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według 
projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 
 
7.2.9. Potrącane   otwory  w   ścianach   murowanych,   dla   których   ustala   się   odrębne   ceny 
wykonania ościeży, oblicza się w sztukach. 
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8.  ODBIÓR ROBOT  
 
8.1. Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w    ST   „Wymagania   ogólne"   Kod   CPV 
45000000-7, pkt 8  
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badań porównać z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania daty 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. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
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. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
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. 
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 murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
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 konstrukcji murowych. 
 
PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBOT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZA SOWYCH   l   PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagani a 
ogólne" Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 
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9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
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. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego z akresu robót murowych 
 
Podstawy rozliczenia robót murowych stanowi ą określone w dokumentach umownych (kosztorysie 
ofertowym) ceny jednostkowe i ilo ści robót zaakceptowane przez zamawiaj ącego.  
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i  przestawienie drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przesławnych  umożliwiających 

wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 
- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji  murowych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
- ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
- wymurowanie konstrukcji murowych, 
- wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
- obmurowanie końców belek, 
- zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
- zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
- oczyszczenie   miejsca   pracy   z   materiałów   zabezpieczających   roboty   wykonane   przed 

rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
- usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów  
- likwidację stanowiska roboczego, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe robót nie obejmuj ą kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do wykonania 
konstrukcji murowych o wysokości powyżej 4,5 m a także pomostów i barier zabezpieczających. Koszty 
tych rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Normy  
1. PN-EN 197-1:2002 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne.. 
6. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 
wieszaki i wsporniki. 
7. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża. 
8.PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
9.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych   do   murów  -  Część   3:   Stalowe   zbrojenie   
do   spoin wspornych. 
10.PN-EN 998-2:2004 
Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 
11. 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. 
12. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów- Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań. 
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13.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
14.PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 
15.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
16.PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
17.PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów- Określenie gęstości objętościowej świeżej 
zaprawy. 
18.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)jw.. 
19. PN-EN 1015-9:2001 Metody  badań  zapraw  do   murów -  Część  9:   Określenie  czasu   
zachowania  właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
20.PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
21.PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy. 
22.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
23.PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
24.PN-EN 1015-11:2001 /A1:2007(U)jw. 
25.PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w zaprawie. 
26. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
27. PN-EN 1015-18:2003 Metody  badań  zapraw  do  murów -  Część  18:  Określenie  współczynnika  
absorpcji  wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
28. PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów- Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na 
ścinanie. 
29.PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
30.Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych. 
31. PN-EN 1996-1 -2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły 
ogólne - Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 
32. PN-EN 1996-2:2006(11)Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania 
projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
33. PN-EN 1996-3:2006(U) 
Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych 
konstrukcji murowych. 
34.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
35.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
36.PN-EN 13501-1:2007(11) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków - Część 
1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
37. PN-84/B-01080 Kamień   dla   budownictwa   i   drogownictwa   -   Podział   i   zastosowanie   według   
własności fizyczno-mechanicznych. 
38. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie. 
39.PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
40.PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
41.PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
42.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
43. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy o 
określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
 
10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

póz. 2087 z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, 

póz. 84 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporz ądzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  11   sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobów 

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych   oraz  sposobu   znakowania  ich   znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041 z późn. zmianami). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 
2004r. NM95, póz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, póz. 1171 z 
późn. zmianami). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

76 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

77 
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WYKONYWANIE  POKRYĆ DACHOWYCH (ST 05) 
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  

– KOD CPV 45261210-9 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki publicznej w 
Bojszowach  
 
 
1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót: 

• Pokrycie szybu windowego blachą wraz z izolacją 
• Pokrycie dach folią PCV wraz z izolacją 
• Obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy tytan-cynk 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2  
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z 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 na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 
2.2.  Rodzaje materiałów 
 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 

• Paroizolacja – folia PE grubości 0.2-0.3 mm 
• Styropian EPS 100 – 20cm + kliny spadkowe 

- odporny na wilgoć 
- duża wytrzymałość na ściskanie 500kPa 
- duża odporność na dyfuzję pary wodnej 
- naciski przy odkształceniu 10% 0.15-0.20 
- nasiąkliwość <0,1 odporność na butwienie i korozję biologiczną 
- wysoki moduł sprężystości 
- produkt samo gasnący 
- krawędzie proste, ostre, bez wyszczerbień 

• Flizelina – 120g/m2 
• Folia dachowa PCV (np. Protan) 

� grubość nominalna 1,6 mm – antypoślizgowa 
� masa powierzchniowa 1,5 kg 
� wytrzymałość na rozciąganie > 1100 N/5 cm 
� wydłużenie pod wpływem siły rozrywającej > 15 % 
� odporność na rozdzieranie 150 N 
� użytkowanie i układanie dachu do 30 0C 
� odporność na przebicie  
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- uderzeniowa + 23 0C: 8 mm 
- uderzeniowa – 20 0C: 10 mm 

• klasyfikacja ogniowa – wyrób nierozprzestrzeniający ognia 
• Membrana PVC na dach odwrócony 

� grubość nominalna 2 mm 
� złożona z trzech warstw: warstwa elastycznego PVC, welon szklany, warstwa PVC 
� max. siła rozciągająca ≥ 600N/50 mm  
� wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 200% 
� wodochłonność ≤ 1% 
� wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej ≤ 30000 
� odporność na starzenie termiczne (po działaniu temp. 80 st. przez 6 miesięcy) – brak rys, 

pęknięć, pęcherzy, zmiana masy ≤1%, zmiana wymiarów ≤ 6% 
� odporność na przebicie – dziurawienie statystyczne – K4 

• Blacha tytan-cynk płaska grubości 0.6 mm 
 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
4. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
 
5. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST  Kod   CPV 45000000-7  „Wymagania 
ogólne" pkt 4 

 
Wyroby do robót izolacyjnych dachu 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. 
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Dopuszcza się inny niż w opakowaniach sposób transportu materiałów, uzgodniony z odbiorcą 
(wykonawcą robót), gwarantujący, że materiał nie będzie narażony na zniszczenie mechaniczne oraz na 
zawilgocenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wykonanie robót pokrywczych 
 
• Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta poszczególnych wyrobów, co do sposobu 

wykonania, używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych. 
• Powierzchnie pod montaż pokrycia z foli wierzchniej muszą być czyste i nie posiadać zanieczyszczeń 

mogących przyczynić się do uszkodzenia pokrycia w trakcie eksploatacji (np. piasek ostre krawędzie 
itp.) 
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• Aby uzyskać wymaganą siłę docisku podczas zgrzewania krawędzi w celu wykonania prawidłowego 
spawu wymagana jest minimalna odporność za zgniatanie (dotyczy warstw pod folią) równa 0,06 
N/mm2. W wypadku mniejszej odporności na zgniatanie ww warstw należy zwrócić się do „działu 
dworactwa technicznego” producenta folii. 

• Powłoki dachowe rozwija się bez naciągania; rozkłada się luźno z zakładem min. 10 cm, po czym 
wyrównuje się je (obowiązuje to również przy attyce) 

• Łączenie powłok wykonuję się metodą termozgrzewalną. 
• Powłoki przeznaczone do zgrzewania muszą być czyste i suche. 
• Przy prawidłowym ułożeniu powłok obszar zgrzewania nie przekracza 5 cm. 
• Poszczególne pasy membrany należy łączyć mechanicznie przez warstwę ocieplenia do podłoża. 

Odległości między łączeniami wynoszą min. 20 cm, max 25 cm. 
• Płyty z wełny mineralnej i XPS należy układać „na sucho”, dokładnie dopasowując je do siebie tak, 

aby nie powstały mostki termiczne. Zaleca się układanie izolacji w dwóch warstwach : warstwa 
zasadnicza i spadkowa w systemie mijankowym 

 
 
5.2. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie z blachy  o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie mo żna wykonywać 
na oblodzonych podłożach. 
 
Przy wykonywaniu  obróbek blacharskich  należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  
Dylatacje konstrukcyjne   powinny   być   zabezpieczone   w   sposób   umożliwiający   przeniesienie   
ruchów   poziomych   i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach  z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych  nie powinny być mniejsze niż  1,5%, a rozstaw rur spustowych  nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być  osadzane w korytach. W korytach  o przekroju trójkątnym  i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome — w celu 
osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi  nałożonymi  
na wpust   przed   możliwością   zanieczyszczenia   liśćmi   lub   innymi   elementami   mogącymi   stać   
się   przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu  
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
Rynny z blachy powinny być: 
a) wykonane   z   pojedynczych   członów   odpowiadających   długości   arkusza   blachy   i   składany   

w   elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.6.9. Rury spustowe powinny być: 
a) wykonane   z   pojedynczych   członów   odpowiadających   długości   arkusza   blachy   i   składane   

w   elementy 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; 
złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
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przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość 
kielicha. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

6.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodno ści ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
 

6.2. Kontrola wykonania pokry ć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć   polega na sprawdzeniu   zgodności   ich  wykonania z  powołanymi   
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
6.3.2. Pokrycia papowe 
a) Kontrola pokryć polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości  materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji technicznej   lub aprobaty technicznej  
albo wymaganiami  norm przedmiotowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest:  
- dla robót - Krycie dachu  - m2 pokrytej powierzchni dachu, 
- dla robót - Obróbki blacharskie - m2 
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
7.2. Ilość robót okre śla si ę na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl ędnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanyc h przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego 
przekracza 0,50 m2. 
 
8.      ODBIÓR ROBOT  
8.1. Podstaw ę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych st anowi stwierdzenie 
zgodno ści ich    wykonania    z    dokumentacj ą    projektow ą    i    zatwierdzonymi    zmianami    
podanymi    w dokumentacji powykonawczej  
 
8.2. Odbiór podło ża 
8.2.1. Badania podłoża należy  przeprowadzić  w trakcie  odbioru   częściowego,  podczas  suchej   
pogody,  przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1. Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające, wymagają  odbiorów  częściowych.   Badania w  
czasie  odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podłoża  
b) jakości zastosowanych materiałów, 
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c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik   budowy  z  zapisem   stwierdzającym   odbiór   częściowy   podłoża   oraz   poszczególnych   

warstw   lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis   dokumentacji   przekazywanej   inwestorowi,  w  skład  tej   dokumentacji   powinien   

wchodzić   program utrzymania pokrycia. 
 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami  odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. 
 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
— poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć 

cenę pokrycia, 
— w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie od powiadających 

ST i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
 
8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ć: 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
8.6. Zakończenie odbioru  
Odbioru pokrycia  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.      PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1.  Pokrycie dachu  
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie  podłoża, 
- pokrycie dachu 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
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9.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 10456:2004  Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe.   
  Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO 13788:2003  Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do 
uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. 
Metody obliczania. 

PN-EN ISO 717-2:1999  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

 
PN-61yB-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania elewacji przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej 
biblioteki publicznej w Bojszowach  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie bezspoinowego ocieplenia ścian i okładziny z desek przewidzianych w projekcie budowy 
budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót  
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 
• Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z powłoką tynkarską i okładziną z desek 
 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewn ętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 
następujących składników: 
� zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
� materiału do izolacji cieplnej, 
� jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 

zbrojenie, 
� warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Podło że – powierzchnia ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, 
organicznym  
Środek gruntuj ący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klej ąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 
systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wyko ńczeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 
Systemowe elementy uzupełniaj ące – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
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2. MATERIAŁY 
 

3. Środki gruntujące 
4. Zaprawa (masa) klejąca 
5. Płyty termoizolacyjne 
6. Łączniki mechaniczne 
7. Zaprawa zbrojąca 
8. Siatka zbrojąca 
9. Zaprawy (masy) tynkarskie 
10. Listwy drewniane na ruszt  
11. Deski elewacyjne świerkowe grubości co najmniej 20 mm, zaimpregnowane ogniowo do 

stopnia NRO lakierem (np. uniepal-drew special FR) 
12. Elementy uzupełniające   

 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE oznaczające, 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 oznaczające, 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”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 
daty produkcji. 
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 
mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek 
pomiarowy): 10 ±1 cm. 
 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
 
• płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 

Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, 
wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub 
metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające 
szczelność połączeń. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma 
PN-EN 13163, grubości 15 cm, attyka 5 cm 
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• kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, 

• profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. 
 
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie – tynk mineralny gotowy przeznaczony do malowania farbą elewacyjną 
silikatową 
 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
 
• profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 

• narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 
ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

• listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

• profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

• taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 

• pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 

• siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do 
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

• siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

• podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 
 
2.3.Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi 
im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – 
ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 
2.4.Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych 
 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do  robót ociepleniowych 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i 
transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
• środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), – przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

• izolacja termiczna – płyty ze styropianu  przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
2.6. Okładzina drewniana 
 
Deski grubości 19 mm szerokości 14 cm montowane na ruszcie drewnianym zaimpregnowanym, łączone 
na pióro-wpust, z wypełnieniem z wełny mineralnej (np. Panelrock lub równoważnej) i warstwą 
wiatroizolacji. 
Należy zapewnić szczelinę wentylacyjną pod powierzchnią desek. 
Deski zabezpieczone ogniowo do stopnia NRO (np. uniepal-drew special FR)  
Kolor naturalny. 
 
3. SPRZĘT   
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne,  
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty)  
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt  
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
5.2. Warunki ogólne 
 
Przystąpienie do realizacji ocieplenia możliwe jest po : 
1. zakończeniu robót dachowych 
2. trwałym zamontowaniu wszystkich okien i drzwi 
3. zakończeniu wewnętrznych procesów „mokrych” w stopniu zapewniającym ustabilizowanie poziomu 

wilgotności ścian zewnętrznych . 
4. zakończeniu realizacji izolacji i podłoży pod posadzki balkonów, tarasów itp. 
5. zakończeniu realizacji izolacji ścian części podziemnej budynku . 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych, łącznie ze 
stosowaniem elementów składowych od tego samego producenta objętych inną aprobatą techniczną i 
certyfikatem zgodności. 
Roboty ociepleniowe należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5°C i nie wy ższych niż 25° C . 
Bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci osłony z plandek rusztowaniowych niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych 
powierzchniach elewacji oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeci ągu 24 
godzin . 
Przed przystąpieniem do realizacji robót docieplenia ścian zewnętrznych należy przeprowadzić próby 
wytrzymałościowe przyklejania izolacji do podłoża oraz wyrywania łączników mechanicznych z podłoża. 
 
5.2. Miejsca szczególne 
 
Styki systemów ociepleniowych z innymi systemami budowlanymi muszą być wykonane w sposób 
zapewniający szczelność i nie przenoszenie naprężeń. W tych przypadkach należy stosować właściwe 
taśmy uszczelniające lub przeznaczone do tego profile. 
Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejącej ścianie muszą być wykonane również w warstwie 
ocieplającej (w formie przedłużenia szczeliny). Jako wypełnienie szczelin należy stosować profile 
dylatacyjne . 
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Szczególne miejsca elewacji ( naroża, ościeże, dylatacje, kapinosy itp.) winny być obrobione siatką 
zbrojącą zatopioną w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi, 
zgodnie z projektem. 
Przy robotach ociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypełniający spoinę nie może się z nim 
stykać. Istniejąca spoina winna być zabezpieczona warstwę zaprawy klejącej w celu uniknięcia 
destrukcyjnego wpływu kitu na styropian. 
 
5.3. Ocieplanie ścian i o ścieży 
 
Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry w przypadku wykonywania prac przy pomocy 
stacjonarnych rusztowań fasadowych lub masztowych pomostów roboczych. 
Dopuszcza się klejenie płyt styropianowych pasami od góry do dołu w przypadku ich przyklejania z 
linowych pomostów ruchomych . 
Klej na płyty izolacyjne należy nanosić w taki sposób aby zapewnić jak największą powierzchnię roboczą 
dla użytego kleju (po kontrolnym oderwaniu świeżo przyklejonej płyty powierzchnia „zabrudzonej klejem 
ściany” powinna być zbliżona do powierzchni rozłożonego kleju na płycie. 
W przypadku klejenia ręcznego stosuje się dwa sposoby nanoszenia kleju na płytę: 
• ciągłe nanoszenie masy klejowej na całą powierzchnię płyt w przypadku klejenia równych podłożach. 
• metoda „pasmowo – punktowa”(pasmo szer. nie mniej niż 3 cm – zaleca się 5cm, średnica placka ok. 

10 cm) z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kołkowaniem płyt, lub min. 
60% sklejenia przy mocowaniu płyt bez kołkowania.  

W przypadku nanoszenia kleju w sposób mechaniczny, można to czynią poprzez: 
• nanoszenie przy pomocy specjalnego dozownika (pompa lub przystosowany do tego celu agregat 

tynkarski) pasm i placków kleju na płyty w sposób jak wyżej 
• nanoszenie kleju cało powierzchniowo przy pomocy agregatu tynkarskiego ze specjalną końcówką na 

ścianę o określonej doświadczalnie powierzchni na którą zdążymy przed rozpoczęciem procesu 
wysychania (jasna cienka „ błona”) kleju, przykleić określoną ilość płyt. 

Mechanizacja prac winna następować w miarę zdobywania doświadczeń podczas docieplenia „ręcznego”. 
Proces samego klejenia powinien odbywać się w taki sposób że płytą z naniesionym odpowiednio klejem 
przykładamy do ściany w odległości ok. 5 cm od sąsiednich płyt i dobijając ją pacą lub umiejętnie otwartą 
dłonią przesuwamy ją w dół lub w górę w zależności czy kleimy od dołu czy od góry, do momentu aż 
znajdzie się w odpowiednim miejscu (czynność dopasowywania płyty powinna być przeprowadzona 
bardzo szybko). 
Niedopuszczalne jest poruszanie podczas klejenia sąsiednich płyt – przyklejonych wcześniej. Opisana 
czynność powoduje lepsze rozłożenie kleju pod płytą. Należy w każdym przypadku przy dociskaniu płyt 
zwracać uwagę aby klej nie był wciskany w szczeliny pomiędzy sąsiadujące ze sobą płyty – uniknie się 
tego gdy pasma układane będą w pewnej odległości (określonej doświadczalnie przez pracowników 
docieplających) od krawędzi płyty zapewniając miejsce dla „ rozciskanego kleju”. 
Podczas przyklejania płyt z wełny mineralnej niezależnie od sposobu nanoszenia kleju należy pamiętać o 
wtarciu w powierzchnię płyty ( używając do tego celu znacznej siły) cienkiej warstwy masy klejowej w 
miejscach gdzie będziemy układali pasma i placki kleju. Czynność ta spowoduje zwiększenie 
przyczepności kleju do płyt o włóknistej strukturze. 
Płyty izolacyjne należy rozmieszcza_ pasami poziomymi z przewiązaniem w narożach na mijankę 
(minięcie krawędzi poziomych minimum 15 cm ), zasada ta nie dotyczy wyklejania ościeży. 
 
5.4. Ościeże 
 
Ocieplenie ościeży okiennych należy realizować tym samym materiałem izolacyjnym, co elewacje 
(styropian lub wełna mineralna). Izolacja w ościeżach jest z reguły nie kołkowana. 
Grubość izolacji winna być nie mniejsza niż 3 cm. Grubość izolacji uzależniona jest od szerokości 
ościeżnicy okiennej. Zdarzają się przypadki, w których ościeżnica okienna jest tak obsadzona, że nie 
można wykonać ocieplenia ościeże o grubości 3 cm, ze względu na brak miejsca. W takim przypadku 
należy rozważyć możliwość skucia tynku w ościeżach istniejących dla znalezienia miejsca do wykonania 
ocieplenia. Ocieplenie ościeże ma bardzo istotne znaczenie dla skutecznej izolacyjności cieplnej całego 
budynku (mostek cieplny). Brak zgody na docieplenie ościeży winien być potwierdzony przez inwestora na 
piśmie. 
Styk wykończonego ościeża okiennego z ościeżnicą okienną powinien być wykonany w sposób szczelny i 
elastyczny. Do uszczelnień tego typu połączeń używane są pianki, taśmy rozprężne oraz listwy z 
materiałem rozprężnym. Przy wyborze materiału uszczelniającego do tego typu połączeń należy brać pod 
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uwagę jego elastyczność w różnych warunkach temperaturowych oraz odporność na zmienność 
temperatur. 
Z doświadczeń wynika, że nie powinno się stosować kitów akrylowych ponieważ nie wytrzymują one 
wielokrotnych cykli zamarzania oraz odmarzania i podlegają kruszeniu. Zaleca się stosować dobrej klasy 
silikony lub poliuretany. 
W praktyce mamy do czynienia z dwoma typami ościeży. W budynkach istniejących okna przeważnie 
cofnięte są w stosunku do powierzchni elewacji i wytworzone są naturalne ościeże, które w wyniku 
ocieplania ściany istniejącej podlegają poszerzeniu o grubość wykonywanego ocieplenia. 
W budynkach nowych, coraz częściej okna obsadzane są w licu ściany, a ościeże powstaje na skutek 
ocieplenia i jego szerokość wynika z grubości ocieplenia. Spotykamy tu dwa sposoby realizacji ociepleń 
ościeży. W pierwszym wyprowadza się izolację na ościeżnic okienną i tnie w płaszczyźnie planowanego 
ościeże. Sposób ten ma wadą polegającą na tym, że między tak powstałym ościeżem, a ościeżnicą 
okienną powstaje dość szeroka szczelina związana z grubością warstwy kleju na który przyklejana jest 
izolacja. Doświadczeni wykonawcy ociepleń stawiają warunek w stosunku do firm montujących okna, aby 
ościeżnica okienna wystawała z płaszczyzny ściany ok. 1 cm . Pozwala to na wyprowadzenie izolacji na 
ościeżnicą bez wspomnianej szczeliny. 
W drugim sposobie izolacja ościeży jest klejona do izolacji ściany. Sposób ten ma wadę polegającą na 
tym, że wprowadzana jest warstwa kleju pomiędzy dwie warstwy izolacji. W prawdzie grubość izolacji 
ościeże jest stosunkowo mała, ale klej pomiędzy tymi warstwami ma małe szanse na wyschnięcie i 
uzyskanie pełnej wytrzymałości. Pierwszy sposób jest bardziej pracochłonny i wymaga ścisłej współpracy 
pomiędzy firmą osadzającą okna i firmą wykonującą ocieplenia, ale wydaje się być sposobem bardziej 
bezpiecznym. 
W narożach otworów (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej należy umieścić pod kątem 45°do 
krawędzi otworu prostokątne paski siatki zbrojącej (zwanej również diagonalną) o wymiarach minimum 25 
x 35 cm. Czynność ta zapobiegnie pęknięciom w narożnikach powodowanym w tym miejscu układem sił 
występujących na elewacji. 
 
5.5. Wykonywanie warstwy zbroj ącej 
 
Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się że powierzchnia izolacji podlegająca zbrojeniu jest 
odpowiednio równa . Odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny być większe niż 3mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m . 
Odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 
mm na całej wysokości budynku. Szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami izolacji nie powinny być 
większe niż ok. 2 mm . Wymagania odnoszące się do równości i pionowości ścian mogą być 
egzekwowane przez inwestora pod warunkiem przekazania do ocieplenia ścian odpowiadających 
odpowiedniej normie murowej obowiązującej w czasie realizacji inwestycji , w przypadku gdy ściany nie 
odpowiadają kryteriom zawartym w normie, sprawa równości ścian po ociepleniu powinna być uzgodniona 
z inwestorem najpóźniej przed rozpoczęciem klejenia izolacji . 
W przypadku zastrzeżeń co do nierówności powierzchni lub wielkości szczelin należy je usunąć w sposób 
następujący: 
• nierówności likwidujemy poprzez dodatkowe szlifowanie górek (należy zwracać uwagę żeby nie 

zmniejszyć zbytnio grubości izolacji) 
• wypełnianie dołków w zakresie do ok. 2 mm (w takim przypadku można zastosować miejscowo siatką 

zbrojącą z lejem) 
• Szczeliny większe niż 2 mm likwiduje się przy pomocy pianki poliuretanowej lub poprzez wypełnienie 

rodzimym materiałem izolacyjnym (w każdym przypadku należy wystające elementy zeszlifować do 
równości) – niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin wi ększych ni ż 2 mm mas ą klejowo 
szpachlow ą. 

Odpowiednio przygotowaną masą szpachlową nanosi się na płyty izolacyjne, dobrze związane z podłożem 
(2-3 dni po przyklejeniu), zakołkowane i odpowiednio wyrównane przy pomocy pac ze stali nierdzewnej 
(im szersza tym lepiej – zaleca się ok. 60 cm), na grubość ok. 2 mm (czynność to można wykonywać przy 
pomocy pacy zębatej o zębach 8mm), następnie zatapia się w niej odpowiednią siatką zbrojącą z 
zakładem min. 10 cm (w miejscu gdzie zachodzą na siebie siatki należy zdjąć niewielką ilość kleju w taki 
sposób aby zachodzące na siebie siatki nie tworzyły zgrubienia) . Po dokładnym zatopieniu siatki na 
szpachlowaną powierzchnię nanosi się dodatkową warstwą masy szpachlowej (mokre na mokre) do 
uzyskania grubości warstwy zbrojonej ok. 3 mm (siatka powinna się znajdować mniej więcej w środku 
grubości warstwy). Aby uzyskać powierzchnię o dużym stopniu równości zaleca się dodatkowe 
szpachlowanie wyrównujące przy użyciu pac o szer. ok. 60 cm na całej powierzchni ściany. Przy zbrojeniu 
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powierzchni ścian z rusztowaniem stacjonarnych , kotwionych punktowo do ściany, należy zwracać 
uwagę, że podczas układania siatki niejednokrotnie występuje konieczność jej przecinania w miejscach 
kotwienia, w takim przypadku należy bezwzględnie w miejscu przecięcia podłożyć pasek z siatki używanej 
do zbrojenia w taki sposób aby zapewnić w każdym miejscu przecięcia zakład ok. 10 cm (w miejscu gdzie 
występują dwie siatki należy ściągnąć część kleju w sposób wcześniej opisany). Pozostawienie nie 
zabezpieczonego dodatkową siatkę przecięcia siatki będzie skutkowało pojawieniem się w krótkim czasie 
od zakończenia prac „rysy” będącej poważnym uszkodzeniem elewacji. 
Niedopuszczalne jest układanie siatki na izolacji bez wcześniejszego przesmarowania powierzchni masą 
klejowo szpachlową. 
Uszczelnienia styków izolacji termicznej do elementów wykonanych z materiałów o innej rozszerzalności 
(np. stolarka otworowa, ślusarka, obróbki blacharskie, podokienniki itp.) wykonać z użyciem 
przeznaczonych do tego celu kitów, taśm lub profili uszczelniających w sposób podany w projekcie lub 
zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
Nakładanie tynku należy wykonywać przy pomocy nierdzewnych kielni i pac murarskich. W celu uzyskania 
pożądanego efektu, w zależności od wielkości ściany, na której będzie układany tynk należy zapewnić 
odpowiednią ilość przeszkolonych ludzi do układania tynku. 
Zarobiony z wodą materiał najpierw nanosi się stalowymi pacami na ścianę, na grubość nieco większą od 
grubości ziarna, następnie ściąga się tą samą pacę ustawioną do ściany pod kątem ok. 30 nadmiar 
materiału (zebrany materiał można wrzucać do pojemnika z zaprawą). Po zebraniu nadmiaru materiału 
wykonujemy tak zwane ściągnięcie materiału na grubość ziarna na obrabianej powierzchni (materiał 
pozostający na pacy ze względu na małą zawartość ziarna nie powinien wracać do wiadra z tynkiem). Po 
tej czynności należy przystąpić do „wyciągnięcia struktury baranka” poprzez dokładne zatarcie na okrągło 
pacą plastikową (wszyscy pracownicy używają takich samych narzędzi i trą w tym samym kierunku). 
Przy układaniu tynku należy przestrzegać zasady układania mokre na mokre, tzn. tak kierować robotami 
aby nie dopuścić do powstania widocznych styków na podestach rusztowań oraz pomiędzy 
poszczególnymi pracownikami obrabiającymi tą samą powierzchnię ściany. Należy przestrzegać 
bezwzględnie zasady, że jedna płaszczyzna musi być zakończona w jednym cyklu technologicznym lub w 
miejscu przewidzianym przez nadzorującego roboty. Gładkie wykończenie powierzchni na systemach 
ocieplających jest niedopuszczalne ze względu na pracę termiczną. Tynki cienkowarstwowe gładkie 
posiadające uziarnienie poniżej 1,5 mm , stanowić zbyt cienką warstwą do występowania jako 
samodzielna warstwa na dużych powierzchniach. Gładkie wykończenie powierzchni (o uziarnieniu ok. 1 
mm) można stosować jako uzupełniające na małych powierzchniach mogących przenieść naprężenia 
termiczne bez szkody dla elewacji .  
 
5.6. Ocieplenie ściany w strefie cokołowej 
Ocieplenie ściany zewnętrznej winno być wykonywane co najmniej do poziomu niższego o 30 cm od 
spodu stropu nieogrzewanej piwnicy (o ile to jest możliwe). Ocieplenie fundamentów poniżej poziomu 
terenu winno być wykonywane przy użyciu nisko nasiąkliwego materiału izolacyjnego styroduru – 
styropian ekstrudowany . 
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami europejskimi, zaleca się w poziomie parteru do wysokości co najmniej 
2,0 m od poziomu terenu wykonanie drugiej warstwy zbrojonej (siatka + klej). Wzmocnienia takie należy 
wykonywać w obszarach wejść do klatek schodowych, w obszarach wzmożonego ruchu pieszego (tam 
gdzie ciągi piesze zbliżone są bądź stykają się ze ścianą budynku lub w pobliżu placów zabaw. Wynika to 
z konieczności zwiększenia wytrzymałości powierzchni elewacji na uderzenia. 
Poniżej ocieplenia zasadniczego ściany zewnętrznej występują powierzchnie cokołowe. 
W przypadku wykonywania tynków cokołowych na istniejących elewacjach winny być one układane na 
jednej warstwie zbrojonej (siatka + klej). W przypadku wykonywania tynków cokołowych na warstwie 
ocieplającej powinny być stosowane dwie warstwy zbrojone. 
Dolne krawędzie ocieplenia można dodatkowo zabezpieczy dostępnymi na rynku listwami cokołowymi – 
zadaniem zastosowanej listwy jest wyznaczenie prostej dolnej krawędzi docieplenia oraz skuteczna 
ochrona przed mechanicznym uszkodzeniem lub podpaleniem. 
 
5.7. Demonta ż rusztowa ń – wyko ńczenie miejsc kotwienia rusztowa ń. 
 
Prace dociepleniowe mogą być wykonywane z różnego rodzaju rusztowań które ze względów 
bezpieczeństwa muszą być kotwione do ściany . W czasie ich demontażu należy zwracać szczególną 
uwagę aby pozostałe miejsca po kotwieniach były „ zarobione” w sposób estetyczny i bezpieczny dla 
elewacji. W przypadku kotwienia Masztowych Pomostów Roboczych po kotwieniach pozostają dość duże 
powierzchnie których zarobienie odbywa się podczas demontażu masztu, w tym przypadku należy 
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przykleić izolację, wyczyścić ją, zakołkować, położyć siatkę, tynk i pomalować. Opisane czynności 
wymagają odpowiednich przerw technologicznych i dużej staranności, niejednokrotnie należy pozostawić 
większą powierzchnię wokół kotwienia bez warstwy zbrojonej lub tynku aby podczas ostatecznego 
zarabiania przy demontażu pracować na większej powierzchni (2-3m2). Taka organizacja pracy 
spowoduje minimalizację widocznych po zdjęciu rusztowania nierówności po kotwieniu. Stosując 
rusztowania stacjonarne ramowe lub rurowe mamy do czynienia z kotwieniem punktowym występującym 
co kilka ramek. Takie kotwienie pozostawia do zarobienia powierzchnię z otworem o średnicy ok. 5 cm lub 
przy bardzo umiejętnym wykonywaniu elewacji otwór o średnicy ok. 1 cm. W przypadku otworu o średnicy 
1 cm możemy zastosować specjalne kołki maskujące które należy pomalować w kolorze elewacji i 
posadowić najlepiej na silikon lub poliuretan w otworze – na kołek maskujący nie nanosimy tynku. W 
przypadku powierzchni o średnicy ok. 5 cm z otworem, otwór zabezpieczamy szybko sprawną pianką 
poliuretanową lub umiejętnie wypełniamy rodzimym materiałem izolacyjnym zabezpieczamy klejem i 
miejscowo nanosimy tynk który następnie punktowo malujemy. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach : 
• na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej ni_ 20 cm2 . 
• chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża 
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw 
• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych” 
Wykonawca ma obowiązek sprzątnięcia frontu robót i terenu zaplecza oraz przywrócenia stanu z okresu 
przed wejściem na budowę. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1.  Warunki ogólne 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót ociepleniowych 
 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
6.2.2. Ocena podło ża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej 
ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola 
robót zanikających (ulegających zakryciu). 
 
Dotyczy to przede wszystkim: 
 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 
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6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 
większej niż 0,2 mm, 
 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie 
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, 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 ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące 
warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni 
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 
granicach: 
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 

od 
płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających 

się 
płaszczyzn od 

kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

III nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach 

nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni 

nie większe niż 
3 mm na 1 m 
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do 3,5 m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
Obowiązują także wymagania: 
• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niż 7 mm, 
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
 
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar owania 
 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 
górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 
grubością ocieplenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
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). 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
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. 
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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. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
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, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
• instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe 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 ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
• jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, 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 ociepleniowych, wykonać je 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 ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia 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 ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „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 ociepleniowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie robót ociepleniowych 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 za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 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 ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
• ocenę i przygotowanie podłoża, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
• wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
• gruntowanie podłoża, 
• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
• szlifowanie powierzchni płyt, 
• mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i projektu robót 

ociepleniowych, 
• ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 

dekoracyjnych (profili), 
• wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 

dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

• wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

• wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, 
okładziny, ewent. malowanie, 

• usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 

• uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 

zgodnie z zaleceniami producenta, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na 
wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej 
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 

zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026  Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

Wymagania i badania. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów  komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE  
(ST 08) 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE l WODOCHRONNE CZĘŚCI 
PODZIEMNYCH l PRZYZIEMI BUDYNKÓW  

– Kod CPV 45260000-7
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych i wodochronnych  przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej 
biblioteki publicznej w Bojszowach 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni 
poziomych i pionowych  
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą poniższych robót: 

• Wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej – 2 x papa termozgrzewalna, folia PE 
• Izolacje nowoprojektowanych elementów żelbetowych – izolacje powłokowe i papą 
• Izolacja pionowa istniejących piwnic 
• Izolacja „wanny” dołu szybu – mata bentonitowa 

 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Podło że - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntuj ąca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót hydroizolacyjnych  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.  Ogólne wymagania  
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych  i wodochronnych powinny mieć: 
- oznakowanie   znakiem   CE   i, 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 
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2.   Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 
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• 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  

 
2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów 
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się: 
- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien nie 

podlegających korozji biologicznej, 
- masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, spełniające wymagania określone w 
normach i aprobatach technicznych. 
-    maty bentonitowe 
 
2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe: 
- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i 

samoprzylepne, 
- folie z tworzyw sztucznych. 
 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych. 
 
2.3.  Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochro nnych  
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- 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, póz. 84 z 
późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej  i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, póz. 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, póz. 1679, z późn. 
zmianami), 

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

Niedopuszczalne jest stosowanie do  robót  hydroizolacyjnych  części podziemnych  i przyziemi budynków 
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
 
2.4.  Warunki przechowywania wyrobów do robót hydro izolacyjnych 
 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych 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 hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki 
papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 
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Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować 
przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
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 hydroizolację. 
 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych. 
 
Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych   należy  stosować  następujący  sprzęt  i narzędzia 
pomocnicze: 
a) 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, 

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z  mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże, 
e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 
f) do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 

 
4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7 
4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
 
Wyroby do  robót   hydroizolacyjnych   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 w opakowaniach oraz materiały rolowe 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 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. 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych 
nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 

 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku 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. 
 
5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod hydroizolacje 
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5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne: 
- powinny być nośne i nieodkształcalne, 
- 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 szeroko ści 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. 
 

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być 
wykonane z następujących klas betonu: 
- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
- B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu 

oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować 
roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
 
5.4.  Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych  
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 wy ższe od +35°C. Jednocze śnie 
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wy ższe 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. 
 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, 
to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych 
mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od 
kategorii gruntu danego miejsca. 
 
Przed  nałożeniem  izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu  należy obniżyć poziom zwierciadła wody 
gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy 
hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót 
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
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5.5.  Wymagania    dotycz ące    wykonywania    izolacji     przeciwwilgociowy ch     i wodochronnych 
części podziemnych i przyziemi budynków  

5.5.1. Wymagania ogólne 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB część C: 
„Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 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, 
- 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). 
 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 
- mas hydroizolacyjnych, 
- pap asfaltowych, 
- folii z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 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, 

- przy wykonywaniu  izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. 
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej 
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

- wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak 
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i 
ilości jej warstw, 

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 
uszczelniane w miejscach zamocowań, 

 
Papy asfaltowe 
- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej  

odpowiednio:  przy  izolacji  dwuwarstwowej - o   1/2  szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - 
o 1/3 szerokości arkusza itd., 

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

- izolacje  wodochronne   części   podziemnych   i   przyziemi   budynków  powinny   być dylatowane w 
tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub 
dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
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W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są 
przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez 
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej - należy przestrzegać następujących zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 

strony przekładki antyadhezyjnej;  
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,  a płomień palnika 

powinien  być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania  masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub jej zapalenia, 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 

podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 
Przy wykonywaniu   izolacji  z pap  samoprzylepnych   należy dodatkowo  przestrzegać następujących 
zasad: 
- powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie 

papy do podłoża, 
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
- możliwe jest stosowanie pap  samoprzylepnych  w układach  wielowarstwowych  z papami klejonymi na 

gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła 
pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego 
doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 

 
Folie z tworzyw sztucznych  
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 
- klejenia lub wulkanizacji, 
- zgrzewania, 
- mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez 
producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, 
 
6.2. Badania  przed   przyst ąpieniem  do   robót  hydroizolacyjnych   podziemnyc h 
części i przyziemi budynków 
Przed przystąpieniem do robót hydro izolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej 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. 
 
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
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: 
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- styki   różnych  płaszczyzn   (krawędzie,   naroża   itp.)   przygotowywanych   do   izolacji powierzchni 
(fasety i stażowania), 

- dodatkowe   wymagania   dotyczące   przygotowania   podłoży   deklarowane   przez producenta 
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

 
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 podanymi w p-kcie 5.3 
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 p-kcie 5.3. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji 
technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 
6.3.   Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być 
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST, 
- poprawności   zagruntowania  podłoży  oraz  wykonania   poszczególnych   warstw  w sposób 

zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
- poprawności  obrobienia przebić  i przejść przewodów,   rur lub  innych  elementów budowlanych przez 

izolację, 
- na   bieżąco,   w trakcie   realizacji   każdej  warstwy,   ilości   zużywanych   materiałów izolacyjnych, 
- przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 

punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych 
materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia 
poszczególnych warstw itp. 

 
6.4.   Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności   z   dokumentacją  projektową,   ST   i   wprowadzonymi   zmianami,   które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 

dociskowych, 
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
 
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. 
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Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
 
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 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 pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie 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. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyj nych w podziemnej cz ęści i 
przyziemiu budynku 
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. Izolacje szczelin dylatacyjnych 
oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne" Kod CPV 
45000000, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży 
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej 
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. 
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne, określonymi w pkt. 5.3. 
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione 
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 
poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy 
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i 
zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej 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 nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. 
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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). 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
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. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
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. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku 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. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli   odchylenia  od   wymagań   nie   zagrażają  bezpieczeństwu   użytkownika,   nie 

powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, 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   hydro izolacyjnych   z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5.  Odbiór po upływie okresu r ękojmi 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. 8.4. „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 hydroizolacyjnych. 
 
9.    PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBOT   PODSTAWOWYCH ,   TYMCZASOWYCH   l PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000, pkt 9  
 
9.2.  Zasady rozliczenia i płatno ści  
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych 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 w 
podziemnej części i przyziemiu budynku 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.   7.2. szczegółowej specyfikacji 
technicznej, 

 
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie    i    przestawienie    drabin     oraz     lekkich     rusztowań    przesławnych 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 podłoży, 
- demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, 

które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych, 
- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 
- 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. 
 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
hydroizolacyjnych na wysokości ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia. 
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Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia 
poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 
stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 SST. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy  
PN-69/B-10260 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 
Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań. 
PN-B-24000:1997 
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 
Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 
Asfaltowa emulsja anionowa. 
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-B-24620:1998 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 
PN-B-24625:1998 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
PN-89/B-27617 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27617/A1:1997 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 
PN-91/B-27618 
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 
Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-B-27621:1998 
Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-EN 13252:2002 
Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) 
Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenażowych (Zmiana A1). 
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 
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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 197-1:2002 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
(Zmiana A1). 
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 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 (U) 
Domieszki  do betonu,  zaprawy i  zaczynu - Część 6:  Pobieranie próbek,  kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 
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. 
 
10.2. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r r. Nr 204, póz. 

2087). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 

późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, 

póz. 84 z późn. zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

IZOLACJA CIEPLNA (ST 08) 
IZOLACJA CIEPLNA – Kod CPV 45321000-3 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z izolacją termiczną przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót termoizolacyjnych przewidzianych w projekcie budowy budynków. Obejmuje 
prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem w/w izolacji.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 
• Izolacja pozioma podposadzkowa  
• Izolacja pionowa ścian piwnic 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Wyrób do izolacji cieplnej – wyrób o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła niższym od 
0,060 W/(m · K). 
Styropian (EPS)  – sztywne komórkowe tworzywo sztuczne, wytworzone przez formowanie granulek 
spienionego polistyrenu lub jego kopolimerów, o strukturze komórek zamkniętych, wypełnionych 
powietrzem. 
Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS) – sztywny komórkowy materiał izolacyjny z tworzywa 
sztucznego, wytworzony przez spienienie ekstradowanie polistyrenu lub jednego z jego kopolimerów, z 
naskórkiem lub bez, o strukturze komórek zamkniętych 
Poziom - podana wartość, która jest górną lub dolną granicą wymagania, przy czym poziom jest podany 
jako wartość deklarowana danej właściwości. 
Klasa – kombinacja dwóch poziomów tej samej właściwości, między którymi powinna znajdować się 
wartość właściwości użytkowej, przy czym poziomy są podane jako wartości deklarowane danej 
właściwości. 
Uwaga: Objaśnienia klas i poziomów właściwości poszczególnych wyrobów podano bezpośrednio pod 
tablicami tych właściwości w dalszym tekście. 
 
2. MATERIAŁY 
 
• Styrodur  – płyty ekstrudowane ze spienionego polistyrenu XPS 100  

- odporny na wilgoć 
- duża wytrzymałość na ściskanie 
- duża odporność na dyfuzję pary wodnej 
- naciski przy odkształceniu 10% 0.15-0.20 
- nasiąkliwość <0,1 
- odporność na butwienie i korozję biologiczną 
- wysoki moduł sprężystości 
- produkt samo gasnący 
- krawędzie proste, ostre, bez wyszczerbień 
 

Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne w punkcie 2. 
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3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadła do zapraw, wiadra, 
wciągarka ręczna, łaty, piony, poziomice, kielnie, czerpaki, deski tynkarskie, pace i packi, pędzle 
murarskie, kątowniki,  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 
5.2. Podło że 
 
Izolację cieplną wykonać na podłożach: 
• ścianach masywnych (monolitycznych betonowych ,  nieotynkowanych murach z silikatów), 
• wylewce z chudego betonu. 
Podłoża powinny spełniać wymagania wynikające z odpowiednich warunków wykonania i odbioru 
określonych robót: betonowych, murowych  
 
5.3. Izolacja cieplna 
 
Ułożenie izolacji cieplnej może przebiegać przez: 
• ułożenie na podłożu  - na wylewce z chudego betonu – na sucho, na styk, płyty docięte na wymiar, 

bez ubytków i uszczerbień 
• izolację pionowa piwnic wykonać poprzez klejenie za pomocą masy szpachlowej izolacyjnej będącej 

jednocześnie masą klejącą w strefach piwnic i cokołów (do wysokości 30 cm) 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
6.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne (mi ędzyfazowe)  
 
Odbiory międzyoperacyjne powinny obejmować kontrolę i odbiór: 
a) materiałów, 
b) podłoża, 
c) izolacji cieplnej  
W przypadku robót podlegających zakryciu należy sporządzić plan odbiorów cząstkowych, uzgodniony 
między kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru i dokonywać odbioru partii robót przed ich zakryciem. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych powinny być sporządzone wpisy do dziennika budowy lub protokoły. 
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6.3. Kontrola i odbiór materiałów  
 
Kontrola materiałów powinna obejmować sprawdzenie: 
• zgodności z dokumentacją techniczną, 
• dołączenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dostarczonych materiałów, 
• wyglądu zewnętrznego materiałów i ewentualnie gęstości. 
 
Sprawdzenia zgodno ści z dokumentacj ą materiałów należy dokonać, porównując ich rodzaj oraz klasę 
lub typ z dokumentacją budowlaną. 
Sprawdzenia certyfikatów zgodno ści lub deklaracji zgodno ści należy dokonać pod kątem 
sprawdzenia, czy wyrób ma oznakowanie CE lub B, 
Sprawdzenia wygl ądu zewnętrznego należy dokonać okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. Wygląd 
zewnętrzny materiałów powinien spełniać wymagania podane w normach lub w odpowiednich aprobatach 
technicznych. 
Jeśli dokument odniesienia lub materiały informacyjne producenta podaj ą informację o gęstości wyrobu, to 
w przypadku wątpliwości, czy rzeczywiście mamy do czynienia z podanym na opakowaniu typem wyrobu, 
można na wstępie sprawdzić jego gęstość, wykorzystując przymiary liniowe i wagę. 
 
6.4. Kontrola i odbiór podło ża 
 
Kontrola podłoża dotyczy sprawdzenia: 
• wyglądu powierzchni, 
• spadków i równości powierzchni, 
• wykonania niezbędnych prac naprawczych (w miarę potrzeby). 
Sprawdzenia wyglądu powierzchni należy dokonać przy świetle dziennym, okiem nieuzbrojonym. 
Powierzchnia powinna być czysta. 
Sprawdzenia równości powierzchni należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m i przymiaru. 
Maksymalne odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinno przekraczać wartości podanych 
w projekcie lub - gdy projekt tego nie ujmuje — zgodnie z wymaganiami dla odpowiednich konstrukcji 
(murowych, żelbetowych itp.). 
W przypadku stwierdzenia większych odchyleń należy dokonać stosownych napraw. 
Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie wizualnej, czy zostały one wykonane. 
 
6.5. Kontrola i odbiór izolacji cieplnej 
 
Kontrola ułożenia izolacji zależy od technologii jej wykonania. 
W przypadku izolacji cieplnej z płyt kontrola ułożenia izolacji polega na sprawdzaniu: 
• układu spoin między płytami  
• szerokości spoin, 
• równości uzyskanej powierzchni, w miarę potrzeby. 
Sprawdzenia układu spoin należy dokonać wizualnie; płyty izolacji powinny być układane (mocowane) z 
zachowaniem mijankowego układu spoin. 
Sprawdzenia szeroko ści spoin należy dokonać wizualnie, a w przypadkach budzących wątpliwość - 
przez pomiar ich szerokości z dokładnością do 0,5 mm. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 3 
mm. 
Sprawdzenia typu, liczby i umiejscowienia ł ączników mechanicznych należy dokonać porównując z 
dokumentacją techniczną. Typ i liczba użytych łączników oraz ich rozmieszczenie powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
Sprawdzenia równo ści powierzchni izolacji należy dokonać w miarę potrzeby, np. w przypadku izolacji 
dachu płaskiego pod pokrycia foliami przeciwwodnymi, przy użyciu łaty o długości 2 rn i przymiaru.  
 
6.6. Kontrola ko ńcowa i odbiór ko ńcowy robót  
 
Kontrola końcowa powinna obejmować ułożenie osłony izolacji cieplnej, prawidłowości połączenia z innymi 
elementami budynku  
Odbiór końcowy robót izolacji cieplnej następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 
także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac ociepleni owych.  
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Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie protokołów z odbiorów międzyoperacyjnych oraz 
oceny sposobu zabezpieczenia warstw termoizolacyjnych przed zawilgoceniem od opadów 
atmosferycznych . 
Roboty izolacji cieplnych wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane po 
specjalistycznej ekspertyzie, pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu, nie obniżaj ą 
właściwości użytkowych izolacji i komfortu użytkowania obiektu. W przeciwnym wypadku należy ocieplenie 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać:  
• ocenę wykonanych robót, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem oraz wykaz wad i usterek ze 

wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu 
prac. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.1. Normy 
 
PN-EN 13162  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabryczne produkowanie wyroby z 

wełny mineralnej (MW). Specyfikacja 
PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13165 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabryczne produkowane wyroby ze 

sztywnej pianki poliuretanowej (PUR). Specyfikacja 
PN-B-20131 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie.  Zastosowania 
PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa. 
 
10.2. Rozporz ądzenia 
 
• Oświadczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2000, nr 106, poz.1126) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133) 
• 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 (Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072) 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru w 
zakresie montażu drzwi i okien przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach  

 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
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 budowy 
budynków. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót 
montażowych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 
• Montaż ślusarki aluminiowej okien i drzwi  
• Montaż drzwi drewnianych i stalowych 
• Montaż drzwi przesuwnych 
• Montaż wyłazu i świetlików dachowych 
• Montaż rolet zaciemniających 
• Montaż parapetów wewnętrznych 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 
przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien, 
usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 
uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót 
montażowych. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i 
przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z 
samej oszklonej ościeżnicy. 
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. 
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. 
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Okno i drzwi jednoramowe – okno i drzwi mające jedną warstwę skrzydeł, szklonych szybami 
zespolonymi. 
Okno i drzwi zespolone – okno i drzwi mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło zewnętrzne i 
wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 
Okno i drzwi jednodzielne – okno i drzwi, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło. 
Okno i drzwi dwudzielne – okno i drzwi, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła 
umieszczone obok siebie. 
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej skrzydeł 
umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorz ędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden 
rząd skrzydeł. 
Okno dwu-, trój- i wielorz ędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i 
nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie. 
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone 
części. 
Okno i drzwi rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane przez ich obrót 
względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł. 
Okno, na świetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem osi 
poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
Okno odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez górną krawędź skrzydła. 
  
2. MATERIAŁY  

 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Okna projektowane jako  

• fix, otwierane lub uchylne ( opis w projekcie) 
• profile aluminiowe 
• szklenie zespolone o U= 1.0W/m2K   
• w kolorze szarym RAL 9006 
• przy oknie O6 dodatkowa blenda aluminiowa szerokości 15 cm 
• wyposażone w nawiewniki higrosterowane 

 
Drzwi zewn ętrzne  
 
aluminiowe 

• przeszklone,  
• izolowane termicznie,  
• światło przejścia min. 90 cm 
• drzwi dwuskrzydłowe szklone szkłem zespolonym bezpiecznym U=1,0W/m2, z samozamykaczem, 

zamek patentowy, z zewnątrz antaba zgodnie z detalem, skrzydło czynne jak w projekcie 
• drzwi D2 z naświetlem 

 
stalowe 

• ocieplone 
• wyposażone w kratkę transferową 
• samozamykacz 
• jedno- i dwuskrzydłowe 
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Drzwi wewn ętrzne 
 

drewniane 
• ościeżnice i opaski drewniane 
• wyposażone w tuleje wentylacyjne i samozamykacz 
• fornirowane - kasztan 

 
przesuwne 

• naścienne drewniane 
• prowadzenie górą 
• wyposażone w pochwyt krążkowy 

 
Parapety 

• wewnętrzne drewniane, w obrębie okien narożnych poszerzane do 40 cm 
• zewnętrzne z blachy tytan-cynk 

 
Rolety zaciemniaj ące 

• tekstylne gumowane 
• w prowadnicach 
• zwijane ręcznie  
• zaciemnienie w stopniu umożliwiającym wyświetlanie filmów i slajdów 

 
Rolety zwykłe 

• jak wyżej ale o standardowej przepuszczalności 
 
Wyłaz dachowy i świetlik  

• wymiar 80x80 cm  
• z wypełnieniem akrylem potrójnym w kolorze mlecznym  
• z ocieplaną podstawą typu C wysokości 50 cm 

 
Drzwiczki rewizyjne 

• z blachy stalowej ocynkowanej 
• ocieplane 
• zamykane na kluczyk imbusowy 
• malowane proszkowo na kolor elewacji 

 
 

Profile stalowe – zetownik i k ątownik, ceownik – konstrukcja wsporcza do montażu drzwi 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i być zgodne z projektem 
wykonawczym 
 
2.2.1. Okna i drzwi  
 
Okna i 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 okna i drzwi są wykonane, łącznie z 
wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami 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 okien i drzwi oraz ich części 
podlegających wymianie. 
 
Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako ściowymi, parametry techniczne 
oraz wła ściwo ści eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powin ny by ć zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą. 
Ponadto okna i drzwi powinny spełniać następujące wymagania w zakresie: 
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a) rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania  
b) parametrów technicznych  
c) właściwości eksploatacyjnych nie określone w dokumentacji projektowej. 
 
2.2.3. Materiały uszczelniaj ące 
 
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami, a ścianą mogą być stosowane, w zależności od 
rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w 
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Materiały uszczelniaj ące i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin m iędzy oknem 
lub drzwiami, a o ścieżem 
 
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 okien lub drzwi. 
 
2.2.4. Inne wyroby i materiały  
 
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 
• elementy mocujące okno/drzwi w ościeży: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
• elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
• elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– 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 okien lub drzwi. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju 
okien i sposobu ich mocowania. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do monta żu okien i drzwi  
 
Wyroby i materiały do montażu okien i 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 okien i 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, 
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• 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 
okien i 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. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do  monta żu okien i drzwi 
 
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna i 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 poni żej +35°C. 
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 
Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale 
wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów 
powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub 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 okien i drzwi oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy 
przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi w z ależności od stopnia wyko ńczenia 
powierzchni wyrobów oraz rodzaju podło ża 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 okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich producenta. 
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3. SPRZĘT  
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3 
 
3.2. Sprzęt i narz ędzia do monta żu okien i drzwi  
 
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące środków transportu 
 
Wyroby i materiały do montażu okien i 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. 
 
4.3. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu 
 
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogow ym  
 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie , pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 
równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach 
ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię 
skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego. 
 
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejo wym i wodnym śródl ądowym 
 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej 
osi wagonu, z tym że: 
a) okna – na progach ościeżnic, 
b) drzwi: 
– o 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. 
 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i 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: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
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d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 
drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) 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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do monta żu okien i drzwi 
 
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i 
zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich 
warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
 
W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej 
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest więc 
sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
 
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi należy wbudowywać przed wykonaniem ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi należy sprawdzić: 
• prawidłowość wykonania ścian, 
• stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
• zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
• czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z 

zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą. 
 
5.3. Ogólne zasady monta żu okien i drzwi 
 
5.3.1.  Usytuowanie okna / drzwi w o ścieżu 
 
5.3.1.1. Okno i/lub 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. 
 
5.3.1.2. W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek 
zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika 
ościeżnicy. 
 
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 
 
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 
• luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod 

wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności 
okna / drzwi, 

• miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy 
poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. 
 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
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Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość 
odkształcania się kształtowników okien. 
 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków 
podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być 
usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
 
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy, a ościeżem umożliwiające konieczne 
odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi podane są w tablicy 5 i 6. 
 
 
Tablica 5. Minimalna szeroko ść szczelin mi ędzy ram ą ościeżnicy, a o ścieżem 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 6. Minimalna szeroko ść szczelin mi ędzy ram ą ościeżnicy, a o ścieżem przy uszczelnieniach 
impregnowanymi ta śmami rozpr ężnymi* 
 

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. 
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Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną, a ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm. 
Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm. 
 
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 
3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na 
funkcjonalność okien lub drzwi. 
 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w o ścieżu 
 
5.3.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były 
przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była 
zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
 
5.3.3.2. Do mocowania okien 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 izolac yjne nie słu żą do mocowania okien, a 
wył ącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi ędzy oknem a ścian ą. 
 
5.3.3.3. 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 okien 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. 
 
5.3.3.4. 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. 
 
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja poł ączenia okna/drzwi ze ścian ą 
 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem, 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 okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 
 
Warstwa wewn ętrzna 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 
oknem, a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między 
oknem,                a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). 
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna 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. 
 
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 okna 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. 
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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 zewn ętrzna 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 oknem a ścianą. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 
 
5.4. Monta ż elewacji  
 
Mocowanie  

• powinno umożliwiać rektyfikację ustawienia elementów podczas montażu 
• powinno umożliwiać przesunięcia konstrukcji podczas pracy związanej z użytkowaniem 
• wielkość i rodzaj mocowania dobrane na podstawie obliczeń 
• powinno skompensować naprężenia na fasadę od przemieszczeń konstrukcji nośnej budynku 
• nie powinny powodować miejscowych odkształceń powierzchni okładzin 

Konstrukcja  
• powinna być zachowana ciągłość paroizolacji 
• okna powyżej drugiej kondygnacji szklone szkłem bezpiecznym 
• niedopuszczalne powstawanie mostków termicznych 

Montaż elementów elewacji zgodny z wybranym systemem aluminiowym. Prace wykonywać ściśle z 
zaleceniami Producenta, montując wszystkie elementy systemu.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do monta żu okien i drzwi  
 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 
montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 
 
 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzaj ących wykonanie monta żu okien i drzwi   
 
Przed przystąpieniem do montażu okien 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, 
• możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i 
odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów  
 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 
• zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną 

w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 
• zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
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• 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. 

 
6.3. 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 okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów 

między łącznikami mechanicznymi), 
• izolacji termicznej szczeliny między oknem, a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
• uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem, a ościeżem, ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń 
technologicznych, 

• obróbek progu drzwi, 
• osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub 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. 
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 okien i/lub drzwi: 
 
a) sprawdzenie zgodno ści z dokumentacj ą – 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, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie ró żnicy długo ści przek ątnych o ścieżnicy 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, 

d) sprawdzenie prawidłowo ści 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, 

e) sprawdzenie szczelno ści – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f) sprawdzenie prawidłowo ści regulacji oku ć. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

 
7.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót monta żowych okien i drzwi  
 
Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych: 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym 
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem,                  
a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badań 
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i 
izolację okna lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 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). 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
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). 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
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. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
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 okna i/lub 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. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub 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. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi 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 pkt. 8.4. „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 oknach i/lub drzwiach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
 
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. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego z akresu monta żu okien i/lub drzwi  
 
Podstawy rozliczenia monta żu okien i/lub drzwi stanowi ą określone w dokumentach umownych 
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilo ści wykonanych robót, potwierdzone przez 
zamawiaj ącego. 
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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. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.Normy 
 
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. 
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. 
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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 ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika 
przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i 
inne okna wystające z płaszczyzny. 

PN-EN 13049:2004  Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne. 

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 

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-ENV 13420:2006 (U)  Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda 
badania. 

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 14608:2006  Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006  Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 
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. 
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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-10222:1998  Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. 
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane – Podział. 
 
10.2.Ustawy 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, 

poz. 84 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporz ądzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 
r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011). 

• 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 r. Nr 
120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. 
zmianami). 

 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 

rok. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki publicznej w 
Bojszowach  

 
 
1.2. Zakres stosowania  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

• wykonania tynków cementowo-wapiennych ścian i sufitów 
• przetarcie istniejących tynków wewnętrznych i zewnętrznych  

 
 
1.3. Określenia podstawowe, definicje  
Podło że - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntuj ąca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
dolnej warstwy tynku. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót tynkarskich  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne     wymagania     dotycz ące     właściwo ści     materiałów,     ich     pozyskiwania 
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. 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. 
 
2.2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- 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. 
 
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
* Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
wymagania). 

* Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 „Cement - 
Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Za zgodą 
Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25  
- 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 zanieczyszyczeń obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę 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, 
- 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. 
 
2.4. 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 poni żej +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. 
 
3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
3.2. Sprzęt 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: 
a) 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, 

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
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naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) do nakładania zaprawy - kielnie, pace. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów 
- 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. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania   robót  podano  w   ST   „Wymagania  ogólne"    
 
5.2. Warunki przyst ąpienia 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. 
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 bud owiano-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. 
 
5.3. Przygotowanie podło ża 

 
5.3.1.Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych 
-  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.3.3. 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. 

5.3.4. Nad miernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

 
5.4.1.Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2.Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.3.Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasowi listew kierunkowych. 
5.4.4.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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5.4.5.Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 
1:1:2. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 
 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
 
6.2.1. 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 
 
6.2.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności - poprzez ocenę wyglądu,  próbę dotyku  lub zwilżania,  ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności  luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i 
dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.3.2.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". 
 
6.3.3.Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1.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 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. 
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6.4.2.Opis bada ń 
 
6.4.2.1. 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. 
 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
 
6.4.2.3. Sprawdzenie   mrozoodporności   tynków   zewnętrznych   należy   przeprowadzać   na 
podstawie  świadectwa  badania wg   PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek 
stwardniałej zaprawy. 
 
6.4.2.4. 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 m 
wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
 
6.4.2.5. 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 kwadraci kowani a, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 
gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
 
6.4.2.6. Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   powierzchni   i   krawędzi   tynków   należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru   i  obmiaru   poda no  w  ST  „Wymagania  ogólne" 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
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 tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
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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. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
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. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
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. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
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. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi 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. 
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. 
 
9. PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBOT   PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   l   PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1.   Ogólne   ustalenia   dotycz ące   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST „Wymagania 
ogólne"  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści  
Rozliczenie robót tynkowych 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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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  
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego uwzgl ędniaj ą: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i  przestawienie drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przesławnych  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. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy  
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana 

bez zastąpienia). 
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów- Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 

badań. 
6. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
7. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocą stolika rozpływu). 
8. PN-EN 10153:2000/A1:2005jw. 
9. PN-EN 1015-4:2000 Metody badań  zapraw do  murów - Określenie konsystencji  świeżej  zaprawy  

(za  pomocą penetrometru). 
10. PN-EN 1015-12:2002 Metody   badań   zapraw   do   murów   -   Część   12:   Określenie   

przyczepności   do   podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
11. PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary 

wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
12. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
13. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
14. PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw. 
15. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
16. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
17. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. 
18. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności. 
19. 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. 
20. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
21.  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 JW. 
22. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
23. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
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24. PN-B30042:1997/Az1:2006jw. 
25. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW (ST 11) 
INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH  

– Kod CPV 45421152-4 
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH  

– Kod CPV 45421146-9 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 
ścian i sufitów przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki publicznej w 
Bojszowach 
 
1.2. Zakres robót obj ętych ST 

 
• Ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych 
• Zabudowy konstrukcji i instalacji płytami kartonowo-gipsowymi 
• Sufit podwieszany kasetonowy 
• Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy o odporności R60 z płyt GKF 

 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.  Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada ć wymaganiom okre ślonych w normie PN-B-

79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych                  Tablica 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 11,013,0 12,5 11,013,0 
15,0 15,0 13,516,0 15,0 13,515,0 
18,0 18,0 16,019,0 - - 

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 płyt/ 
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 - - - 

 
2.2.Profile stalowe na ruszt 

 
Profile na sufit podwieszany i ścianki działowe systemowe, zgodne z wybranym przez Wykonawcę 
systemem. 
Ścianki działowe montowane na profilach stalowych ocynkowanych szerokości 100 mm. 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpo-wiadającą 
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. 
 
2.4. Piasek 
Piasek powinien   spełniać wymagania normy  PN-79/B-06711.   Kruszywa mineralne.   Piaski   do 
zapraw budowlanych, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych 
wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-k artonowych do ścian murowanych 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane 
przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 
 
2.6.Sufit kasetonowy  
 
Wymagania dla płyt  
 

 
 

Płyta 

Długość Szerokość Grubość Kolor Wsp. 
pochłaniania 

dźwięku 

Odbicie 
światła 

Wilgotność  
względna 

Izolacyjność 

600 mm 600 mm 12,5 
mm 

Biały Do 0,85 ≥82% 90 % 21 dB 

1200 
mm 

600 mm  19 mm  Biały Do 0,85 ≥82 % 90 % 21 dB 

 
Profile do monta żu 

Systemowe profile do sufitów kasetonowych z krawędzią E-15 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych Tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4.TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod  CPV 45000000-7 „Wyma gania 
ogólne" pkt 4 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartono wych  
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. 
 
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 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. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"  
 
5.2. Warunki przyst ąpienia 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. 
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 wilgotno ść względna powietrza mieści się 
w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3.  Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
 
Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej - 
dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko 
z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe 
 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 
styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 
kierunku naświetlania pomieszczenia), 
przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
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ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy różnego rodzaju obejm.  
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 1 2,5 mm.. Płyty gipsowo-
karton owe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi – poprzeczny 50 cm, podłuży 42 cm 
 
Ruszt stalowy-standard 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje 
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 
wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 
odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 
długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy 
stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 
27x28x 0,6 mocowanych do ścian. 
 
5.4. Monta ż ścianek działowych 
 
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. 
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 Ogniow. ITB NP-784.1/00/BW. 
 
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. 
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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 
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.  
 
5.5. Sufity kasetonowe 
 
5.5.1. Monta ż 
 
Montaż należy wykonać za pomocą przykręcanych do sufitu regulowanych wieszaków - rozstaw wynosi 
120 × 120 cm, na których zawieszona zostaje cała konstrukcja. Odległość konstrukcji ma być taka aby 
pozwoliła na wsunięcie po przekątnej kratownicy pojedynczego kasetonu i osadzenie we właściwym 
miejscu. Ta przestrzeń umożliwiać powinna również wyjmowanie kasetonów z kratownicy, zapewniając 
dostęp do przestrzeni między stropem a sufitem. Jest to niezbędne, w celu  szybkiego dostania się do 
umieszczonych nad sufitem elementów instalacji, przewodów elektrycznych itp. 
 
5.5.2.Informacje techniczne 
 
Izolacyjno ść akustyczna 

Własności akustyczne - izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,f,w (C;Ctr) = 40 (-2;-6) dB. Współczynnik 
izolacyjności akustycznej dla sufitów podwieszanych jest mierzony zgodnie z ISO 10848-2. Izolacyjność 
akustyczna zależy od wielu elementów, w szczególności od rodzaju i własności materiałów, z których 
wykonano ściany i stropy.  

Własno ści ogniowe 

Płyty sufitowe wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o 
temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.  
 
Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1. 

Odporno ść na wilgotno ść i stabilno ść wymiarowa (odporno ść na zginanie) 

Płyty sufitowe stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza.  

Odbicie światła 

Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt biała wynosi 85% zgodnie z 
ISO 7724-2.  
 
Przewodno ść cieplna 

Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt o grubości większej lub równej 30 mm λD = 40 mW/mK. 

Wysoka gęstość zapewniająca stabilność w przypadku wystąpienia w pomieszczeniu wysokiego ciśnienia 
powietrza.  
W suficie możliwa jest integracja różnych lekkich urządzeń (lampki halogenowe, tryskacze, czujki 
dymowe) może on przenosić obciążenie równomiernie rozłożone do 3 kg / m2. Nie wolno mocować 
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konstrukcji do stropu za pomocą plastikowych kołków rozporowych - w razie pożaru kołki stopią się, a 
sufit ulegnie zerwaniu.  
 
6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt6  
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót  
 
6.2.1.     Częstotliwość   oraz   zakres   badań   płyt   gipsowo-kartonowych   powinna   być   zgodna   z   
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzie (czy nie ma 
uszkodzeń), wymiary płyt (zgodne z tolerancją), wilgotność i nasiąkliwość, obciążenie na zginanie 
niszczące lub ugięcia płyt 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7  
 
7.2. Wielkości  obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji  projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8  
 
8.2. Roboty uznaje si ę  za  zgodne  z  dokumentacj ą  projektow ą,  SST  i  wymaganiami Inspektora 

nadzoru, je żeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
 

8.3. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Robot/ okładzinowe. Suche Tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9 
 
9.2. Podstaw ą rozliczenia finansowego, z uwzgl ędnieniem zapisów zawartych pomi ędzy 
Wykonawc ą a Zamawiaj ącym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i ode brana ilo ść 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. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405        

Wymagania dla płyt gipsowo-karton owych. 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. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-
400 Pińczów. 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 
1996 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

KŁADZENIE PŁYTEK (ST 12) 
KŁADZENIE PŁYTEK - KOD CPV 45431000-7 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji   
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie układania płytek na podłogach i na ścianach przebudowy i rozbudowy istniej ącego 
budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
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 budowy budynków. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, 
wykonaniem i wykończeniem robót montażowych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
• Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych 
• Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych  wraz z cokolikami  
• Wykonanie okładzin podłogowych z płyt granitowych grubości 3 cm 
• Osadzenie luster w płytkach 
• Okładzina ściany z otoczaków na klatce schodowej 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Podło że – 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 wygładzaj ąca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntuj ąca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
 
2. MATERIAŁY 
 
• Płytki ceramiczne 
• Płytki gresowe 
• Lustra 
• Zaprawy klejowe 
• Zaprawa do fugowania 
• Otoczaki  
• Materiały pomocnicze 

 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne w punkcie 2. 
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych 
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2.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1.Płyty i płytki  
 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
Na posadzkę zaprojektowane są płytki gresowe o wym. 30x60 cm i 60x60 cm 

• Mała nasiąkliwość wodna E≤0,5 
• Wytrzymałość na zginanie min. 35MPa 
• Siła łamiąca  min. 1300N 
• Wsp. rozszerzalności cieplnej liniowej < 9 
• Mrozoodporne 
• Odporność na ścieranie wgłębne  max 175 (wg PN-EN ISO 10545-6) 
• Antypoślizgowe 
• Odporne na czynniki chemiczne 
• Odporny na plamienie 

 
Na okładziny ścienne zaprojektowano glazurę o wym. 30x60 cm 

• Nasiąkliwość wodna E>10% 
• Wytrzymałość na zginanie min. 15 MPa 
• Siła łamiąca min. 600 N 
• Wsp. rozszerzalności cieplnej liniowej < 9 
• Odporność na pęknięcia włoskowate 
• Odporność na plamienie min. 3 klasa 

 
Płyty granitowe grubości 2 cm o wymiarach 60 x 60 cm, szlifowane. Układane na styk 
 
Wybór koloru i rodzaju płytek wymaga akceptacji Projektanta lub Inwestora 

 
2.2.2.Kompozycje klej ące i zaprawy 
 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zakłada się zastosowanie kleju elastycznego  
Do układania płyt granitowych stosować kleje do kamienia naturalnego 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
 
2.2.3.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. 
 
2.2.4.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. 
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2.3.Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okład zinowych 
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. 
 
2.4.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 poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć 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. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3 
 
3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinow ych 
 
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. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
4.2.Wymagania szczegółowe dotycz ące transportu materiałów i wyrobów do robót posadzk owych 
i okładzinowych 
 
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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5 
 
5.2.Warunki przyst ąpienia do robót 
 
5.2.1.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. 
 
 
5.2.2.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
 
5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3.Wykonanie posadzek z płytek 
 
5.3.1. Podło ża 
 
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. 
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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. 
 
5.3.2.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. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca 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 
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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. 
 
5.4. Wykonanie okładzin 
 
5.4.1. Podło ża pod okładzin ę 
 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.  
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 
łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na 
podłożach pokrytych tynkiem z zaprawy cementowo-wapiennej marki niższej niż M4. 
 
5.4.2.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 klej ąca 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. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
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 
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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. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. 
Nie przewiduje się stosowania listew wykończeniowych, należy odpowiednio rozmierzyć płytki tak, aby 
nie było potrzeby ich cięcia. Jeżeli nie jest to możliwe narożniki należy szlifować. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej 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. 
Tafle luster należy wkleić w płytki tak, aby licowały się z płaszczyzną płytek za pomocą mas elastycznych 
do klejenia szkła. 
 
5.4.3. Okładzina z otoczaków 
 
Otoczaki dobrać o tej samej frakcji co w istniejącej okładzinie. Kleić do ściany na kleju systemowym 
przystosowanym do klejenia kamienia 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 6. 

 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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, 
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• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST 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”. 
 
6.4. 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 w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
i wykonawcy. 
 
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące posadzek i okładzin z płytek 
 
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełnia ć nast ępujące wymagania:  
 
• 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, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

__________________________________________________________________________ _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

169 
 

• 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. 
 
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełni ać nast ępujące 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. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
 
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. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Wymagania ogóle 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo 
tj. zgodnie z dokumentacją i ST 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). 
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8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
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. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
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 przedłoŜyć 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 pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. 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 moŜe 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. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi 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 
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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. 8.4. „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. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST  Wymagania ogólne w punkcie 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
 
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 okł adzinowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzgl ędniaj ą: 
• 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. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie. 
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. 
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. 
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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. 
 
10.2. Ustawy 
 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2087). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporz ądzenia 
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

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

• 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 r. Nr 
120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 

 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 

rok. 
• Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
• Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
• Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY MALARSKIE (ST 13) 
ROBOTY MALARSKIE – KOD CPV 45442100-8 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki publicznej w 
Bojszowach 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynków. Obejmuje prace 
związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót malarskich. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
• Malowanie ścian i sufitów 
• Wykonanie gładzi szpachlowych ścian i sufitów 
• Malowanie elewacji farbą silikatową 
• Malowanie istniejących balustrad i lampy (latarni)  

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego obiektów budowlanych nie narażonych na 
agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoża 
– wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok 
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Podło że malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia na której 
będzie wykonywana powłoka malarska. 
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. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
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Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Ściany sanitariatów malowane farbami lateksowymi 
Pozostałe ściany malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi. 
 
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. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
 
Materiały i wyroby do robót malarskich 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 
malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

 
2.4. 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 poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć 
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. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 
3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich 
 
Do wykonywania robót malarskich należy 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. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
 
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. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 
 
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. 
 
5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie 
 
5.3.1. 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. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
5.3.2. 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 (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

 
• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.3.3. Podło ża 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. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
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Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 
• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrze żeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych  ). 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
5.5. Wymagania dotycz ące 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, 
 
5.6. Inne elementy 
W projekcie aranżacji pomieszczeń na ścianach umieszczono różne symbole, które można wykonać za 
pomocą wcześniej przygotowanych szablonów do malowania lub nakleić (wybór należy do Wykonawcy w 
porozumieniu z Inwestorem) 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  

 
6.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania podło ży 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 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. 
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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. 
 
6.2.2. 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, 

 
6.3. 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. 
 
6.4. 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, 
• 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 w ilgotności 
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. 
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Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) 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, 

d) 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, 

e) 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. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
 
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. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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). 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
 
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. 
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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). 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 
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 podłoży, 
• protokoły 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 ST, 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. 5.5 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. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi 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. 8.4. „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 malarskich. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Wymagania ogólne 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie  9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
 
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. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
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. 

 
10.2. Ustawy 
 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 

204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, 

poz. 84 z późn. zmianami). 
 
 
10.3. Rozporz ądzenia:  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011). 

• 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 r. Nr 
120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z 
późn. zmianami). 
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WYKŁADANIE PODŁÓG (ST 14) 
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG –  

KOD CPV 45432100-5 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykładaniem podłóg przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej 
biblioteki publicznej w Bojszowach 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu podłogi z mozaiki przemysłowej i posadzki epoksydowej 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi , technologią wykonania narzuconą przez 
producenta materiałów i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
 
1.5.Określenia podstawowe 
 
Podkład podłogowy – warstwa lub warstwy z materiałów podkładowych, wykonane na budowie 
bezpośrednio na podłożu, związane z nim lub nie związane siłami przyczepności, ułożone na warstwach 
pośrednich albo izolujących w celu: 
- uzyskania określonego poziomu, 
- ułożenia posadzki, 
- stanowienia posadzki. 
Podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadające jej wymagane właściwości techniczno – 
użytkowe i estetyczne; podłoga jest wykonana na podłożu – elemencie konstrukcji nośnej budynku. 
Posadzka – wierzchnia użytkowa warstwa podłogi. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne w punkcie 2.  
  

2.3. Mozaika przemysłowa 
 
Mozaika przemysłowa grubości 23 mm, dąb  
 
2.3.Kleje 
 
Należy stosować kleje zalecane przez producenta mozaiki przemysłowej. Kleje powinny mieć określone 
właściwości zgodne z przeznaczeniem. Powinny zapewniać trwałe połączenie okładziny z podkładem. 
Niedopuszczalne jest szkodliwe oddziaływanie kleju podkład i/lub okładzinę. 
 

2.4. Lakier 
 
Należy stosować lakier zgodnie z zaleceniami producenta, o odporności na ścieranie odpowiedniej do 
przeznaczenia pomieszczenia 
 

2.5. Posadzka epoksydowa 
• Masa na cienkie nawierzchnie z żywic epoksydowych wytrzymała na ścieranie 
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• Piasek kwarcowy frakcji 0,7-1,2 mm suszony piecowo, w celu nadania odpowiedniej 
przyczepności pomiędzy powłokami i nadania odpowiedniej faktury antypoślizgowej 

• Masa na bazie żywic epoksydowych do wypełnienie szczelin, doskonale przylegająca do 
betonu, odporna na działanie kwasów, ługów i innych chemikaliów 

• System powinien zapewniać 
- Twardość wg Shore’a 67 ±10 MPa 
- Czas utwardzania żywicy w temp. +20 powinien być ≤ 360 ± 60 minut 
- Utwardzenie żywicy powinno przebiegać już w temp. 10st 
- Nasiąkliwość wodą powinna być ≤ 1% 
- Czas zachowania właściwości roboczych w temp. +20 st.C powinien wynosić min. 

25 ± 10 minut 
- Wytrzymałość żywicy na ściskanie po 28 dniach – 45MPa 
- Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach – 30 MPa 
- Skurcz ≤ 0.07% 
- Przyczepność do betonu ≥ 2 MPa 
- Ścieralność na tarczy Boehmego ≤ 0,5 mm 

 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.  
 
3.2. Sprzęt 
 

• Poziomnica 2m 
• Wilgotnościomierz  
• Terhigrometr 
• Szczotki, odkurzacz 
• Kliny dystansowe 
• Młotek gumowy, klocek z twardego drewna 
• Narzędzia do cięcia – np. piła elektryczna 
• Mieszadło do kleju 
• Packę do rozprowadzania kleju 
• Sprzęt do nanoszenia lakieru 
• Pasy ściągające 
• Szpachelkę i szmatkę do usuwania nadmiaru kleju 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.  
 
4.2. Transport  
 
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. 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.  Wyroby 
powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób należy chronić 
przed zamarznięciem i opadami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4 
 
5.2. Podło ża pod wykładziny 
 
Odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów tłuszczów, wosku, resztek farby 
olejnej i emulsyjnej.  Nierówności zaleca się korygować stosując zaprawę samopoziomującą. Podłoże 
powinno być suche. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy stosować emulsję 
gruntującą. Powierzchnie podłoży powinny być: 
• Gładkie i równe, bez nadrostków betonowych, zacieków zapraw lub mleczka cementowego, kawern, 
• Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień 
• Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.) 
Powierzchnia podkładów powinna być równe i gładkie. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej (przy sprawdzeniu łatą dwumetrową) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
i szerokości pomieszczenia. 
Wilgotność podkładów w czasie klejenia wykładzin (sprawdzana metodą suszarkowo-wagową) nie może 
być większa niż 3 % - w przypadku podkładu cementowego i 1,5 % - podkładu anhydrytowego. Przy 
pomiarze wilgotności karbidowym higrometrem CM jej maksymalna wartość może wynosić: do 2,5 % 
(podkłady cementowe). 
Wilgotność podkładu powinna zostać zbadana przez wykonawcę posadzek bezpośrednio przed 
rozpoczęciem układania wykładzin, a wynik pomiaru powinien być wpisany w dziennik budowy. 
 
5.3. Prace przygotowawcze 
 
Roboty winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno projektową oraz postanowieniami 
Specyfikacji Technicznej. 
Do robót związanych z wykonaniem pokrycia podłóg można przystąpić po zakończeniu robót 
ogólnobudowlanych. 
Roboty można należy wykonywać po: 
• Zakończeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych 
• Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed założeniem 

opasek 
• Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i 

klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montażem 
ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury 
oświetleniowej, kratek wentylacyjnych. 

• Zakończeniu robót związanych z wyrównaniem posadzki 
Temperatura i wilgotność pomieszczeń powinny w ciągu ostatniej doby wynosić 20±3oC i 50±5% 
Wilgotność podłoża powinna być zgodna z zaleceniami producenta, ale nie większa niż 3% a przy 
podkładach gipsowych 1,5% 
 
5.4. Wymagania dotycz ące wykonania posadzek  
 
Na co najmniej 14 dni przed montażem należy złożyć materiał w pomieszczeniu, w którym będzie 
montowany, 
Zalecane jest układanie posadzki równolegle do głównego źródła światła 
Klej należy nanosić równomiernie i ciągle, zachowując grubość zalecaną przez producenta. 
Przyklejenie każdego elementu do podkładu powinno nastąpić na całej powierzchni. 
Przy układaniu posadzki należy utrzymać szczeliny dylatacyjne przy ścianach szerokości 10-15 mm, 
wykorzystując kliny dystansowe 
Po zakończeniu klejenia posadzka powinna być wyrównana przez szlifowanie, a następnie 
polakierowana lakierem przystosowanym do planowanego obciążenia ruchem 
 
5.5.  Konserwacja posadzek 
 
Posadzki można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
 
5.6.Posadzka epoksydowa 
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Wykonanie robót powinno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych 
wybranego Producenta 
Prace należy wykonywać w temp. powyżej 8 st.C i co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie posadzki podczas deszczu i wilgotności powietrza powyżej 85% 
Przygotowanie podłoża 

- Usunięcie pozostałości innych powłok i zanieczyszczeń oraz mleczka cementowego 
- Podłoże musi być suche, czyste, chłonne i nośne 
- Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 MPa, a minimalna 

miejscowa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 1,0MPa 
 
Masę nawierzchniową należy przygotować w proporcjach podanych przez Producenta, mieszając 
mieszalnikiem wolnoobrotowym, aby uniknąć napowietrzenia mieszanki. 
 
Podłoże zagruntować gruntem systemowym przeznaczonym do stosowania pod wybraną masę 
wierzchnią. Nanosić wałkiem lub pędzlem (temperatura obróbki +10 do +30 st. C) 
Na klejącą powłokę gruntu nakładać warstwę masę epoksydową (np. Eurolan FK 30) do osiągnięcia 
grubości powłoki 2 mm 
Na klejącą powłokę sypać piasek kwarcowy.  
Po stwardnięciu powłoki usunąć niezwiązany piasek i pomalować powierzchnię masą epoksydową. 
Docelowa grubość pwłoki to 3 mm. 
Elementy zabrudzone żywicą myć niezwłocznie. 
Czas twardnienia posadzki 3-4 dni (pełne obciążenie po 7 dniach) 
Przez pierwsze 24 godziny posadzkę chronić przed mrozem, deszczem i wysoką wilgotnością 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6.  
 
6.2. Kontrola jako ści 
 
Kontrola wykonania posadzek z wykładzin powinna obejmować: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 

dostawców, 
• prawidłowość wykonania posadzki przez wizualną ocenę z wysokości 1 m w rozproszonym świetle 

dziennym i stwierdzenie: 
� jakości, barwy i wzoru wykładziny, 
� poprawności ułożenia (równość powierzchni, układ płyt, brak pofalowań, pęcherzy i odstających 

brzegów), 
� stanu czystości posadzki (np. zabrudzenie klejem), 
� równości; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (przy sprawdzeniu 

łatą dwumetrową) nie może być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
 
7.2. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest m2 dla poszczególnych obiektów objętych niniejszą szczegółową specyfikacją 
techniczną w zakresie pokrywania podłóg. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

__________________________________________________________________________ _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

193 
 

 
8.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
8.2. Odbiór robót 
 
Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Wykładziny można uznać za wykonane prawidłowo, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę - obniżyć wartość wykonanych robót, 
• w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, trzeba usunąć wykładzinę i wykonać 

posadzkę ponownie. 
Protokół odbioru gotowych posadzek z wykładzin powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z zamówieniem, 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 13488:2004 Podłogi drewniane. Elementy posadzki mozaikowej 
PN-EN 13183 -1:2004 Wilgotność sztuki tarcicy 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i wymagania 
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych. Część 1: Klasyfikacja na podstawie 

wyników badań reakcji na ogień 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTY ŚLUSARKI (ST 15) 
INSTALOWANIE STOLARKI METALOWEJ,  

Z WYJĄTKIEM DRZWI I OKIEN – KOD CPV 45421140-7 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót ślusarskich przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki publicznej w 
Bojszowach 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót ślusarskich przewidzianych w projekcie budowy budynków. Obejmuje prace 
związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót ślusarskich. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu następujących prac: 
 
• Balustrady na klatkach schodowych i okienne 
• Wycieraczki 
• Drabina wewnętrzna 
• Ekran akustyczny na dachu 
• Punkt asekuracyjny przy wejściu na dach nad szachem windowym 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi , technologią wykonania narzuconą przez 
producenta materiałów i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Balustrady 
• Pochwyt drewniany 50 x 30 mm mocowany do płaskownika 30 x 8 mm 
• Słupek z płaskownika 30 x 8 mm (kształt „U”) co 28 cm 
• Mocowany do policzka schodów za pomocą kątownika 30 x 8 mm 

 
2.2.Wycieraczki 
• Wycieraczki systemowe, wpuszczane w posadzkę,  
• Zewnętrzna z wkładem winylowym 
• Wewnętrzna z wkładem ryps 
• W ramce wysokości 25 mm, wpuszczonej w posadzkę 

 
2.3.Drabina wewn ętrzna 
• Aluminiowa anodowana 
• Szerokości 50 cm, szczeble co 30 cm,  
• Mocowana za pomocą aluminiowego płaskownika 

 
2.4. Ekran akustyczny na dachu 
• Konstrukcja – słupy z profili HEA140 zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych za pomocą 

kotew stalowych do stropu 
• Panele akustyczne w układzie poziomym kręcone do słupów do dolnej półki profilu, przednia część z 

blachy aluminiowej perforowanej grubości 11/10 mm profilowanej, tylnia z blachy aluminiowej 
grubości 8/10 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej dźwiękochłonnej, wyposażone w uszczelki (np. 
Shallstop lub równoważny), grubość panelu 105 mm,  

• Siatka ocynkowana o oczku 5x5 cm mocowana do górnej półki profilu 
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• W wygrodzeniu całkowicie zamkniętym zainstalować drzwi rewizyjne w konstrukcji z profil 
zamkniętego 100x100mm z obłożeniem z panelu akustycznego 

• Wysokość wygrodzenia 160 cm 
 

2.5. Punkt asekuracyjny 
Przy wejściu na daszek szybu windowego zamontować punkt asekuracyjny systemowy ( np. Assecuro), 
dający możliwość przypięcia osobom, które wejdą na dach do obsługi masztu 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne w punkcie 2.  
 
Poszczególne elementy systemu powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie elementów i ich 
jakość określono w pełnej charakterystyce technicznej, wykonanej przez producenta, podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. Wykonawca powinien: 
• Dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości zamówionego systemu 
• Dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu robót 
• Zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości), deklarację zgodności wydaną przez 

producenta dla każdej jednorazowej dostawy, zawierającej następujące dane: 
a) Nazwę i adres producenta 
b) Oznaczenia wg producenta 

c) Ilość elementów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do oceny jakości elementów systemu dostarczanych przez producenta i ich zgodności 
w wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie : 
Rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta 
Rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii elementów systemu 
dostarczonej na budowę 
Atestu   (zaświadczeniu   o  jakości)   lub  deklaracji  zgodności  wydanej   przez producenta 
Oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
Potwierdzenie właściwości dostarczanych materiałów powinno być podane w zapisach w dziennikach 
budowy 
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana, oraz zaopatrzona w deklarację zgodności 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3.  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4.  
 
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. 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.  Wyroby 
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powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób należy chronić 
przed zamarznięciem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5.  
 
5.2.Prace przygotowawcze 
 
• Prace  objęte  niniejszą specyfikacją powinny  być poprzedzone wykonaniem  stosownej 

dokumentacji  warsztatowej   ,   która   podlega   uzgodnieniu   z   projektantem   i   nadzorem 
inwestorskim 

• Propozycje rozwiązań balustrad powinny być przez wykonawcę sprawdzone pod kątem wykonania i 
sposobu montażu. Elementy systemu złączone i mocujące należy dobrać zgodnie z koncepcją 
montażu, obowiązującymi normami i obliczeniami statycznymi 

• Przed wykonaniem elementów ślusarki niezbędny jest pomiar z natury na budowie 
5.3.Zasady ogólne 
 
Wszystkie mikroszczeliny,  styki połączeń teowych,  czołowych  należy uszczelnić zgodnie z wytycznymi. 
Niedopuszczalny jest  kontakt   bezpośredni   powierzchni  aluminiowych   i   stalowych.   Należy 
stosować  taśmy  oddzielające.   Wykonawca jest  zobowiązany  do   sprawdzenia  wszystkich wymiarów, 
kątów, pionów i poziomów. 
 
5.4. Monta ż balustrad 
 
Balustrady wykonane w wytwórni, podzielone na maksymalnie duże elementy możliwe do transportu i 
montażu na budowie. Należy unikać spawania elementów ocynkowanych na budowie. Jeżeli jest to 
niezbędne z uwagi na technologię montażu, należy miejsce spawania zabezpieczyć antykorozyjnie i 
pomalować  
Balustrada montowana do podłoża za pomocą marek stalowych z kątownika 30 8 mm, zakotwionych do 
betonu kotwami stalowymi.  
Pochwyt zakotwiony w ścianie za pomocą pręta stalowego Ø10 na kotwie chemicznej (żywicznej) 
zapobiegającej wyrywaniu pochwytu z muru. Miejsce kotwienia w murze przykryte rozetką w kolorze 
balustrady 
Pełna wysokość balustrady, zgodnie z przepisami BHP nie powinna być mniejsza niż 110 cm 
Wszystkie krawędzie powinny być sfazowane, a pochwyt balustrady w ostatnim elemencie powinien być 
zagięty w dół, zgodnie z Projektem. 
 
5.5. Monta ż drabin  
 
Drabiny montowane będą do ściany murowanej. Kotwienie balustrady do ściany murowanej kotwami 
stalowymi na żywicy,  
Szczegóły dotyczące wymiarów i umiejscowienia drabin wykonać zgodnie z Projektem 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6.  
 
Kontroli podlega kompletnie wykonany zestaw elementów ślusarki  jak również poszczególne jej 
elementy. 
Kontroli podlega ocena zgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową jak również z 
dokumentacją  warsztatową,   w   zakresie   oceny   estetycznej   jak   również   oceny   technicznej 
prawidłowości wykonania. 
Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich jednorodność oraz staranność wykonania 
połączeń detali, tak aby nie dopuścić do powstawania ognisk rdzy. 
Dopuszcza się możliwość dokonania drobnych poprawek malarskich na budowie 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7.  
 
Jednostką obmiarową jest mb lub komplet 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9.  
 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-90/B-92210 Elementy ścienne i systemy aluminiowe 
PN-82/B-92010 Elementy i systemy ścienne metalowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

RUSZTOWANIA (ST 16) 
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  

- KOD CPV 45262100-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

__________________________________________________________________________ _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

202 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

__________________________________________________________________________ _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

203 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru rusztowań przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach  
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem rusztowań przewidzianych w projekcie budowy 
budynków. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót 
montażowych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 
Montaż rusztowań systemowych wewnętrznych  
 
2. MATERIAŁY 
 
• Rusztowania systemowe do wyboru Wykonawcy 
 
2.1.  Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1.  Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
4.2. Transport 
 
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy taczkami 
lub wózkami, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, teczki, dźwig pionowy lub wciągarka 
ręczna. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
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Rusztowania powinny być montowane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną dostawcy lup 
projektem rusztowania wykonanym przez osobę uprawnioną. Rusztowania należy montować na podłożu 
wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostów montażowych. 
Rusztowania muszą posiadać wszelkie niezbędne elementy ; barierki, stężenia ukośne i poziome, 
podesty o konstrukcji zapewniającej stabilność i odpowiednią nośność (bez uszkodzeń mogących mieć 
na nią wpływ) wyposażonych w klapy komunikacyjne, drabinki, bortnice 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1.  Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz 
zapisów w dzienniku budowy.  
Kierownik Budowy zobowiązany jest do sprawdzenia stanu rusztowań codziennie i po każdym ustawieniu  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
Jednostką obmiarową jest kolumna o wymaganej wysokości. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną montażu rusztowań dostarczoną przez dostawcę.  
Odbiór rusztowań odbywa się protokolarnie i potwierdzony jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Po każdym przestawieniu rusztowania niezbędny jest powtórny odbiór 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Wymagania ogólne  
 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
 
Płaci się za wykonanie rusztowań, na podstawie odbioru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
• Zakup i transport wszystkich materiałów  
• Wykonanie wszystkich czynności wymienionych w niniejszej specyfikacji 
• Wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń 
• Oznakowanie i zabezpieczenie robót i jej utrzymanie 
• Wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją, zgodnie 

z dokumentacją projektową   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN oraz instrukcje obsługi wraz z atestami 
Przepisy BHP dotyczące montażu i użytkowania rusztowań 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY CIESIELSKIE (ST 17) 
ROBOTY CIESIELSKIE – KOD CPV 45422000-1 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ciesielskich przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki publicznej w 
Bojszowach  
 

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

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• Wykonanie więźby dachowej nad szybem windowym 
• Wykonanie daszku szklanego 
• Taras z pergolą 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 2 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje 
dotyczącą wykonania projektowanych elementów więźb dachowych. 

2.2. Drewno 
Wilgotność jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wytrzymałość i gęstość pozorną 
drewna. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno być w stanie powietrzno-
suchym 15÷23% 
Drewno użyte do wykonania konstrukcji powinno odpowiadać obowiązującym normom 
państwowym. Konstrukcje i elementy konstrukcyjne powinny być wykonane z tarcicy 
sosnowej lub świerkowej. 
Do konstrukcji więźby zastosowano drewno klasy C 27. Elementy więźby widoczne strugane. 

2.3. Impregnacja drewna 
Do ochrony drewna na więźbę dachową użyto środka zabezpieczającego przed ogniem, grzybami 
domowymi i owadami. 
Konstrukcja dachu zaimpregnować do klasy R30. Płyty OSB zabezpieczone do stopnia niezapalności 
środkiem ogniochronnym (np. Uniepal Drew Aqua) 

2.4. Elementy ł ączące  
 
Łączenia powinny być wykonane na gwoździe, śruby, łączniki ciesielskie 
 
UWAGA: Pod śruby i wkręty należy zastosować podkładki ocynkowane o średnicy większej niż łeb śruby 
w celu nie wbijania się łba nakrętki w tarcicę 
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2.6. Daszek  
 
Szkło ESG8mm/4PVB/ESG8mm mocowane do krokwi drewnianej za pomocą mocowania systemowego, 
np. typu Spider, umożliwiającego połączenie bez przenoszenia naprężeń na szkło 
 
3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
nie korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu takiego jak np.: piła elektryczna, siekiera, 
młotek , poziomnica, kątomierz. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania 
przedmiotowych prac, proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• piły ręczne, mechaniczne 
• młotki 
• siekiery 
• ściągi 
• poziomice 

   
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2 Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Należy je układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się.  
Jeżeli długość elementu jest dłuższa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.  
Przy załadunku i rozładunku należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych, środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy wykonaniu 
elementów powtarzalnych można stosować szablony z desek, sklejki lub płyt z drewna litego lub 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 mm. Wymiary szablonu 
i elementu należy sprawdzać okresowo stalową taśmą. Długość elementu nie powinna się różnić od 
długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 2 mm.  
Elementy drewniane stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane środkami 
ochrony drewna przed korozją biologiczną oraz odizolowane materiałem nie przepuszczającym wilgoci, 
np. papą. 
Słupy drewniane daszku przy wejściu owinąć liną jutową gr. 20 mm od wysokości 10 cm do 120 cm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 pkt. 6. 

6.2. Kontrola jako ści materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

6.3. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości, podano w ST-00. 
Kontroli podlega wykonanie: 

• wykonanie robót ciesielskich. 
• wykonanie połączeń poszczególnych elementów; 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja 
projektową. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Warunki ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2 Ilość robót 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej , z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 

7.3. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Zgodno ść wykonania 
Podstawa do odbioru wykonania robót - wykonanie więźby dachowej oraz 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacja projektowa i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  
Odbiory częściowe przed zanikiem, zapis w dzienniku budowy. 

8.3. Poprawno ść wykonania 
Podczas odbioru robót ciesielskich powinny być sprawdzone: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowa, 
• rodzaj i klasa użytego drewna, 
• wymiary elementów, 
• prawidłowość wykonania złączy, 
• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem, ogniem, 
• prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów, 
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• dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyłek od kierunku poziomego i 
pionowego. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni należy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W innych przypadkach należy uznać część lub całość robót za wykonane 
nieprawidłowo. Należy wówczas ustalić, czy stwierdzone odstępstwa zagrażają 
bezpieczeństwu budynku lub uniemożliwiają jego eksploatacje zgodnie z 
przeznaczeniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Warunki ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 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 kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-75/D-01001- Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymałości drewna. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Vademecum Budowlane, wydane przez „Arkady” Sp. z o. o., Warszawa 2001 r. 
Poradnik majstra budowlanego, wydane przez „Arkady” Sp. z o. o., Warszawa 2003,2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

WYPOSAŻENIE (ST 18) 
ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE  

– KOD CPV 45450000-6 
 

INSTALOWANIE WIND – KOD CPV 45313100-5 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące montażu  
elementów wyposażenia przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z montażem drobnych elementów wyposażenia. Obejmuje prace 
związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót montażowych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 

• Dostawa i montaż zegara fasadowego 
• Dostawa i montaż masztu flagowego 
• Dostawa i montaż wycieraczek 
• Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych 
• Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego 
• Wykonanie zabudowy szafowej w garderobie  
• Wykonanie zabudowy półkami pod parapetem w narożniku pomieszczenia 
• Dostawa i montaż mebli biurowych i bibliotecznych 
• Wykonanie piktogramów 
• Dostawa i montaż gaśnic 
• Dostawa montaż windy 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2 
 
2.2. Zegar fasadowy 
 

• Bezobsługowy mechanizm zegarowy 
• Sterownik zegara 
• Tarcza zegarowa o średnicy 120 cm 
• Wskazówki  
• Odbiornik DCF 
• Iluminacja diodowa 
• Szczegóły uzgodnić z projektantem 

 
2.3. Maszt flagowy 
 

• Aluminiowy o średnicy 75 mm, długości 370 cm 
• Zakończony kulką 
• Z kanałem linowym 
• Ramię opuszczane obrotowe 
• Obciążnik flagowy 
• Pierścienie flagowe 
• Korbka do podnoszenia ramienia 
• Mocowany w tulei średnicy 82 mm 
• Kotwiony do ściany za pomocą płaskownika 80x8 mm i kotew 6 x M20 
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2.7. Akcesoria łazienkowe 

 
• Pojemnik na papier – naścienny, ze stali nierdzewnej satynowanej (np. Merida lub równoważny) 
• Pojemnik na mydło – naścienny ze stali nierdzewnej satynowanej (np. Merida lub równoważny) 
• Pojemnik na ręczniki – naścienny ze stali nierdzewnej satynowanej (np. Merida lub równoważny) 
• Kosz – naścienny ze stali nierdzewnej satynowanej (np. Merida lub równoważny) 
• Pojemnik na odpadki sanitarne – ze stali nierdzewnej satynowanej 
• Lustro uchylne – przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ( np. Bobrick lub równoważny) 
• Szczotka WC – stal nierdzewna satynowana (np. Merida lub równoważny) 
• Podpora uchylna ze wspomaganiem i stała – stal nierdzewna matowa 
• Haczyk pojedynczy – stal nierdzewna 
• Przewijak dla niemowląt – systemowy atestowany 
• Blat umywalkowy – płyta MDF grubości 36 mm laminowana w kolorze drzwi na podkonstrukcji z 

profilu zamkniętego  
 

2.8. Ekran projekcyjny 
 
• Wymiary 180 x135 cm 
• Montowany na ścianie  
• Zwijany elektrycznie 

 
2.9. Zabudowy szafowe 

 
• Garderoba – szafa wnękowa z drzwiami przesuwnymi ze szkła bezpiecznego 

 
 

2.10. Zabudowa naro żnika okiennego 
 
• Parapet szerokości 40 cm z podkonstrukcją umożliwiającą siadanie  
• Zabudowa regałowa pod parapetem 
• Drewno sosnowe lakierowane 

 
2.10. Meble biurowe i biblioteczne 
 

• Biurko 
• Szafy na dokumenty 
• Krzesła – stopki, siedzisko i  oparcie tapicerowane, np. firmy Profi M seria Dream typ 570h 

czarny, tkanina next kolor nx09 i nx10 lub równoważne, krzesło przy biurku z kółkami i 
podłokietnikami 

• Biurko Sali odczytowej – wymiary 120 x 60 cm, z osłoną płytową dolną w kolorze blatu, np. firmy 
Mikomax seria Manhattan plus, nogi bn h735 czarne, blat anc - orzech cynamonowy lub adh -dąb 
choco 

• Lada i szafki sali bibliotecznej – wymiary 435 x 80 cm i 435 x 25 cm 
• Regały na książki wykonane z płyty fornirowanej w kolorze ciemnego drewna z pełnymi plecami, 

o wymiarach 25 x 180 x 180 cm, 25 x 180 x 80 cm 
• Mebel w formie biurka w czytelni z płyty jak regały na książki, wymiary 360 x 70 cm 
• Elementy wyposażenia działu dziecięcego – poduchy do siedzenia, mebel zjeżdżalnia, zgodnie z 

detalem projektu 
 
2.11.Gaśnice  
 
Gaśnica proszkowa przenośna GP-4 (ABC) spełniająca wymagania PN-EN  
 
2.12.Winda 
 

• Bez maszynowni 
• Udźwig 630 kg – 8 osób 
• Prędkość 1 m/s 
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• Kabina nieprzelotowa 
• 2 przystanki 
• Przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
• Płynna regulacja prędkości 
• Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe , o wymiarach 90 x 200 cm ze stali wyłożonej 

laminatem niepalnym z kurtyną świetlną 
• Drzwi szybowe automatyczne szybowe o wymiarach 90 x 200 cm, ze stali nierdzewnej 

satynowanej  
• Kabina szerokości 110 x 140 cm, ze stali wyłożonej laminatem niepalnym 
• Panel dyspozycji ze stali nierdzewnej satynowanej z piętrowskazywaczem  cyfrowym, przyciski z 

grafiką Braille’a 
• Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna przeciążenia kabiny 
• Przycisk otwierania drzwi 
• Oświetlenie kasetonowe 
• Oświetlenie awaryjne - minimum 2 godz., gong, wentylator 
• Podłoga wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trudnościeralną, niepalną,  
• Lustro na ścianie tylniej, wielkości połowy ściany 
• Vox – informacja głosowa o położeniu windy 
• Kasety wezwań ze stali nierdzewnej satynowanej, antywandal 
• Napęd elektryczny, wciągarka bezreduktorowa, umieszczony w nadszybiu 
• Zjazd awaryjny po zaniku napięcia do najbliższego przystanku 
• Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, dostęp do wszystkich parametrów dźwigu 

zabezpieczony hasłem, sygnalizacja usterki na piętrowskazywaczu 
 

 
3. SPRZĘT  
 
3.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
Sprzęt niezbędny do montażu to: 

• Wiertarka 
• Wkrętarka 
• Śrubokręt 
• Poziomica 
• Młotek 
• Drobne elementy ścierne 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 
4.2. Transport 
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy.  
Sposób transportu i składowania nie może prowadzić do uszkodzenia elementów, materiał nie powinien 
być wystawiony na działanie deszczu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
Meble biurowe ustawić w miejscu wskazanym w projekcie i wypoziomować 
Montaż wyposażenia łazienek powinien być prowadzony zgodnie z instrukcją montażu poszczególnych 
elementów. 
Pod poręcz umywalkową należy przewidzieć odpowiednie wzmocnienia. Kołki do montażu poręczy 
powinny być dobrane zgodnie z zaleceniami Producenta i spełniać warunki nośności  
Montaż wind przeprowadza wykwalifikowana ekipa montażowa zgodnie z wytycznymi Producenta i 
zgodnie z zaleceniami UDT. 
Zabudowy meblowe wykonać zgodnie ze sztuką stolarską i projektem wykonawczym. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin. 
Kontrola robót związanych z montażem wind powinna być wykonana przez przedstawiciela UDT 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
Jednostką obmiarową jest sztuka ( lub komplet) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną 
Podstawą odbioru windy i przekazania do użytkowania jest odbiór przez UDT 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
 
Płaci się za sztukę zamontowanych elementów na podstawie protokołu odbioru   
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN oraz instrukcje obsługi wraz z atestami 
 

 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ROBOTY BUDOWLANE 
Przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku gminnej biblioteki publicznej w Bojszowach 

__________________________________________________________________________ _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ARCHITEKTONICZNE  BIURO  PROJEKTÓW  „AB-PROJEKT”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Fabryczna 43, PL  43-100 TYCHY    tel. 0048 32/ 2173176,  2175159, fax  2177170; e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl; www.ab-projekt.com.pl  

217 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIE DROGOWE (ST 19) 
ROBOTY Z ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI  

– KOD CPV 45233200-1 
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1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
nawierzchni drogowych przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach  
 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z nawierzchniami drogowymi przewidzianymi w projekcie. 
Obejmuje również prace związane z dostawą materiałów. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu poniższych robót: 
 

• Podbudowy z kruszywa łamanego 
• Montaż obrzeży betonowych  
• Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i ekokostki 
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej 
• Malowanie wzorów na asfalcie 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 
1.4.1.Kostka betonowa brukowa – kształtka wytwarzan a z betonu metod ą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł ączonych ze sob ą 
trwale w procesie produkcji. 
 
1.4.2.Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży 
betonowych lub innych materiałów. 
 
1.4.3.Podsypka –  warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Podsypka 
Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na zaprawę cementowo-piaskową nie może przekraczać 3%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji 
 
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy jest kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie. Kruszywo 
powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Należy zastosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0/63 mm oraz 0/31,5 mm zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

 
2.2.2. Właściwo ści kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 
 
Tabela 1 . Właściwości kruszyw łamanych 
Lp. Wyszczególnienie Kruszywo Badania 
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właściwości łamane według 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-

15 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-

15 
3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej 

niż 
35 PN-B-06714-

16 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), 

nie więcej niż 
 
1 

PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

 
od 30 do 70 

BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

 
 
35 
 
30 

 
 
PN-B-06714-
42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-
18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

PN-B-06714-
19 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), 
nie więcej niż 

 
- 

PN-B-06714-
37 
PN-B-06714-
39 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

PN-B-06714-
28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
80 
120 

 
PN-S-06102 

 
2.3. Obrzeża betonowe 
Beton obrzeży powinien spełniać następujące wymagania: 
– klasa nie niższa niż B 30 (C 25/30), 
– nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
– mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
– ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większą niż 3 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

- dla wysokości    ±3 mm, 
- dla szerokości i długości  ±8 mm. 

 
2.4. Kostka betonowa 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
Należy zastosować kostkę grubości 8 cm oraz 10 cm koloru zgodnego z Dokumentacją Projektową. 
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 
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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 

 
2.11. Ekokostka – kostka do „zielonych parkingów” z elementami dystansowymi umożliwiającymi 

utrzymanie szerokich spoin przerośniętych trawą (np. Chyżbet) 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST00 "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu popiołowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− mieszarek stacjonarnych lub betoniarek - do mieszania składników betonu popiołowego, 
− układarek do rozkładania mieszanki, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− walców wibracyjnych lub statycznych, względnie płyt wibracyjnych do zagęszczania podbudowy, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

podbudowy w miejscach trudno dostępnych. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

 
Roboty brukarskie można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

a) betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
b) wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. 

 
4.TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00 "Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed zawilgoceniem. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu 
Zapewnienia Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 
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5.2. Podbudowa z kruszywa łamanego  
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy układać na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 
wysychaniu. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo 
na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie 
zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać 
warstwami przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 
a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu powinna odpowiadać warunkom podanym w tabeli 2. 
 
Tabela. 2 Wymagania dla nośności warstwy 
Podbudowa z kruszywa o wskaźniku 
nośności wnoś 
nie mniejszym niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa 
pierwsze obciążenie, E1 drugie obciążenie, E2 

80 80 140 
120 100 180 
 
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia  
od 0,15÷0,25 MPa, a końcowy nacisk 0,45 MPa. 
b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS powinien mieć wartość nie większą niż 2,2. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
5.3.Monta ż kraw ężników 
 
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 
Obrzeża betonowe ustawia się na wykonanej ławie z  betonu o grubości zgodnej z Dokumentacją 
Projektową. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
 
5.4.Układanie kostki betonowej 
Przed wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy przygotować podłoże zgodnie z 
odpowiednią ST. 
Kostki należy układać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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. 
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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. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST00 "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Podbudowa z kruszywa łamanego 
 
Tablica 3 . Częstotliwość oraz zakres badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 
 
Uziarnienie mieszanki 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej 
działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed 
jej zagęszczeniem. 
 
Wilgotno ść mieszanki 
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 
dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).  
 
Właściwo ści kruszywa 
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 należy badać dla 
każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane 
losowo w obecności Inżyniera. 
 
Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 
Tabela 4 . Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  co 100 m 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 
3 Równość poprzeczna co 100 m 
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4 Spadki poprzeczne co 100 m 
5 Rzędne wysokościowe co 20 m 
6 Ukształtowanie osi w planie 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

 
Równo ść podbudowy 
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; 
dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm. 
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; 
dopuszczalne odchyłki pod łatą 10 mm. 
Spadki poprzeczne  
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 100 m. 
Dopuszczalne odchyłki spadku ± 0,5%. 
Rzędne wysoko ściowe 
Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy 
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m. Oś podbudowy w planie nie 
może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w pkt. 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm to Wykonawca 
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie. 
Niewłaściwa grubo ść podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 
 
6.4. Kontrola jako ści – układanie kostki betonowej i granitowej 
 
Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną. 
 
Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podło ża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST 
 
Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST 
 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej ST 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostk i betonowej 
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 
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. 
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%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy z betonu 
popiołowego, kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST00 "Wymagania ogólne". 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca jest zobowiązany 
do ich poprawy na własny koszt. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej - podbudowa 
Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy  po dokonaniu odbioru robót  
obejmuje: 
− wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i transport materiałów, 
− wykonanie podbudowy z betonu popiołowego według wymagań dokumentacji projektowej i ST 
− utrzymanie warstwy, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 
− uporządkowanie terenu Robót. 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej – nawierzchnia z kos tki 
Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki betonowej po dokonaniu 
odbioru 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, 
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− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− uporządkowanie terenu robót, 
− przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów. 

 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
BN/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
  
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997. 
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. 
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU  (ST 20) 
ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU – KOD CPV 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące robot związanych z 
zagospodarowaniem terenu przebudowy i rozbudowy istniej ącego budynku gminnej biblioteki 
publicznej w Bojszowach  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 
• Przełożenia istniejącego ogrodzenia wraz z montażem bramy i furtek 
• Wykonanie obramowania z „podkładów kolejowych” 
• Wykonanie muru z gabionów 
• Przełożenie istniejących elementów małej architektury i montaż nowych 
• Przełożenie elementów wyposażenia placu zabaw 
• Przesadzenia i nowe nasadzenia zieleni  

 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne w punkcie 2 
 
2.1. Ogrodzenie 
 
Istniejące ogrodzenie panelowe należy we wskazanym odcinku rozebrać w sposób umożliwiający pełne 
odzyskanie elementów. 
Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie przęseł Wykonawca zapewni elementy tego samego lub zbliżonego 
systemu ogrodzeniowego 
Nowa brama - systemowa dwuskrzydłowa otwierana ręcznie, wyglądem maksymalnie zbliżona do 
istniejącego ogrodzenia. 
Furtki w ogrodzeniu systemowe o świetle otworu 1,0 i 1,8 m 
 
2.2. „Podkłady kolejowe” 
 
Bele drewniane wyglądem przypominające podkłady kolejowe, zaimpregnowane i zabarwione na ciemno, 
środkami posiadającymi atesty i aprobaty techniczne. Przekrój 25 x 15 cm 
 
2.3. Gabiony 
 
Siatka z drutu ocynkowanego 2,7 mm oczko do uzgodnienia z projektantem wraz resztą elementów 
systemowych (np. spinki) 
Wypełnienie – kamień łamany zgodnie z normą PN-B-01080 
 
2.4. Elementy małej architektury 
 

• Stojak na rower – np. firmy mmcite model STE 210 lub równoważnych parametrach estetycznych 
i funkcjonalnych 

• Kosz na śmieci – np. firmy mmcite model LN515b 
• Ławka – siedzisko z listew drewnianych profilowanych mocowanych do murku oporowego 

poprzez łaty drewniane 
• Oczko wodne z fontanną – rozwiązanie należy uzgodnić z projektantem, wyposażone w pompę 

napowietrzającą wodę (możliwość stosowania przy fontannie), filtr usuwający zanieczyszczenia 
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• Wiata śmietnikowa – konstrukcja drewniana zaimpregnowana, fundamenty w formie stóp 
żelbetowych, dach poszyty płytą OSB grubości 3 cm 

• Elementy istniejącego placu zabaw należy przenieść na odległość około 200m – dokładne 
miejsce wskaże Inwestor na etapie budowy 

• Donice na winobluszcz – beton płukany, wymiary 150x50x40 cm, np. firmy PMO typ Pilsko lub 
równoważny, o strukturze i wytrzymałości odpowiadającej powyższej 

• Donica o wymiarach 50x50x50 z betonu płukanego, np. PMO typ Pogodno lub równoważny 
 
2.5. Nasadzenia wykonać godnie z zestawieniem zamieszczonym w projekcie 

Wszystkie elementy małej architektury przed zamówieniem powinny uzyskać akceptację Inwestora i 
Generalnego Projektanta. 
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
Sprzęt niezbędny do montażu to: 

• Wiertarka 
• Wkrętarka 
• Śrubokręt 
• Poziomica 
• Młotek 
• Drobne elementy ścierne 
• Sprzęt do robót ziemnych 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy.  
Sposób transportu i składowania nie może prowadzić do uszkodzenia elementów,  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 
Elementy ustawić w miejscach wskazanych w projekcie i wypoziomować, zamocować we wcześniej 
wylanych fundamentach 
 
Istniejące elementy placu zabaw przenieść w miejsce wskazane przez Inwestora, na odległość do 200m i 
zainstalować zgodnie z zaleceniami Producenta tych elementów, atestowanymi łącznikami dobranymi do 
obciążeń jakie mogą się pojawić w czasie eksploatacji. 
 
Zieleń nasadzać: 
• po zakończeniu robót budowlanych związanych z budynkiem biurowym i po realizacji 

utwardzonych elementów terenu oczyścić teren z resztek budowlanych 
• na całej powierzchni przeznaczonej pod założenie zieleni dokonać spulchnienia podłoża 

(kultywator) z zastosowaniem nawożenia mineralnego (Azofoska) w ilości 5 kg/100 m2 

• uważnie dobierać materiał roślinny ( rośliny powinny mieć właściwy pokrój i nieuszkodzony 

system korzeniowy) 

• w czasie transportu rośliny zabezpieczyć przed przesychaniem 

• drzewa i krzewy sadzić w terminie wiosennym 

• wymienić ziemię na całej projektowanej powierzchni zieleni – pod projektowany trawnik na 

głębokość 10 cm; na powierzchni rabaty dla krzewów na gł. 20 cm 

• zastosować mieszankę trawnikową odporną na deptanie 
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• krzewy sadzić w dołki o wymiarach 0,50 x 0,50 m, lub 0,30 x 0,30 m, w zależności  

od wielkości systemu korzeniowego 

• drzewa powinny mieć wysokość ok. 250 cm; drzewa sadzić w przygotowane doły o szerokości 

0,70 x 0,70 cm i głębokości 0,70 cm 

• w przypadku uszkodzonych części korzeni należy je uciąć 

• stosować paliki i taśmy do przytrzymania sadzonych drzew, stosownie do ich wysokości 

• zastosować całkowite zaprawienie dołów ziemią urodzajną 

• zastosować pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym ( systematyczne podlewanie świeżo 

nasadzonych roślin, drzew, pnączy, bylin i trawnika; przycinanie drzew w okresie zimowym w 

celu uformowania korony 

• obszar pomiędzy nasadzeniami krzewów wypełnić warstwą zmielonej kory ( ok. 5 cm) 

• sadzonki pnączy powinny być 2-3 letnie z dobrze rozwiniętą bryłą korzenną; sadzonki najlepiej 

sadzić wiosna 

• pnącza sadzić w ilości 2 sadzonki na jedną donicę 

• donice powinny być wypełnione żyzną ziemią 

• usunąć wszelkie ewentualne chwasty z donic 

• obszar wokół nasadzeń wysypać warstwą zmielonej kory ( ok. 5 cm grubości ) 

• pielęgnować nasadzenia pnączy przez odchwaszczaniu, spulchnianiu gleby  i obfite podlewanie 

oraz nawożenie 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 6. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 7. 
Jednostką obmiarową jest sztuka ( lub komplet) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 8. 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 9. 
Płaci się za sztukę zamontowanych elementów na podstawie protokołu odbioru   
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN oraz instrukcje obsługi wraz z atestami 
 
 
 


